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Här är rymlig plats.
Här är Guds bord,
ett stråk av himmel
och en doft av jord,
ett rop ur mörkret
och ett svar i tro.

Gud är en av oss vid detta bord.

Psalm 396:1, Den svenska psalmboken 1986 
Text: Anders Frostenson 1974 efter Robert Julian Stamps 1971



Förord

Anders Frostenson avled i Örebro den 4 februari 2006, nästan 100 år 
gammal. Han var präst, poet, översättare, barnboksförfattare, doku-
mentärfilmare, men framför allt psalmdiktare, den störste sedan Johan 

Olof Wallin (1779–1839). Hans psalmer sjungs varje vecka av tiotusentals män-
niskor i vårt land, i de andra nordiska länderna och runt om i världen. Ingen 
dikt når fler människor än psalmen, inga andra texter ger på samma sätt röst 
åt människors livserfarenhet och tro. Anders Frostenson skrev psalmer för att 
de skulle sjunga av många tillsammans och för att han ville förmedla bibelns 
berättelser och kyrkans bekännelse till nya generationer. Han klädde längtan 
och tillit i ett enkelt, ofta vardagligt språk. Han rörde sig hemvant i den kristna 
kyrkans trosvärld, men skrev med ett starkt personligt anslag.

Anders Frostenson hade en helt dominerande roll i arbetet med en ny svensk 
psalmbok på 1970- och 80-talet. Han gav arbetet riktning, ramar och nivå. Han 
var inte den ende store psalmdiktaren. Olov Hartman, Britt G. Hallqvist, Eva 
Norberg, Ylva Eggehorn och flera andra bidrog med lödiga och lätta texter. Men 
det var Frostenson som angav tonen, inte musikaliskt för han var inte mycket till 
sångare, men teologiskt och litterärt. Han hämtade inspiration från andra länder 
och kyrkor och blev själv översatt till många språk. Han gjorde nytolkningar av 
fornkyrkans böner och hymner, som han fann samstämda med vår tid. Produk-
tionen blev stor under nära femtio år som psalmdiktare och hans betydelse för 
förnyelsen av den kristna trostraditionen kan inte överskattas.

För ett universitet där litteraturvetenskap, musik och sång har en stark 
ställning, är det naturligt att ge psalmen plats. Örebro universitet inbjöd därför, 
i samarbete med AF-stiftelsen och Strängnäs stift, till ett offentligt symposium 
om Anders Frostenson den 9–10 november 2006. Symposiet var möjligt att 
genomföra tack vare generösa bidrag från AF-stiftelsen, som förvaltar Anders 
Frostensons royalities, och biskopen i Strängnäs stift. Örebro kyrkliga samfäl-
lighet svarade för annonseringen. Universitetsprästen Mattias Andersson skötte 
de praktiska arrangemangen.

Det blev ett välbesökt symposium i musikhögskolans nybyggda konsertsal. 
Föreläsningarna kompletterades med Per Söderbergs dokumentärfilm om Anders 
Frostenson och Musikhögskolans kör under ledning av Solveig Ågren. Tonsättarna 
Roland Forsberg och Lars-Åke Lundberg fördjupade upplevelsen av Frostensons 
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texter och delade med sig personliga erfarenheter av sitt samarbete med en täm-
ligen egensinnig författare.

Alla föreläsningar finns samlade i denna skrift, som redigerats av dokto-
randen i litteraturvetenskap, prästen Marcus Willén. Jag vill tacka honom och 
alla som medverkade i planeringen och med föreläsningar. Forskningen kring 
Anders Frostenson och 1986 års psalmbok är tämligen omfattande. Symposiet 
på Örebro universitet öppnade nya frågor och perspektiv. Anders Frostenson 
lämnade tydliga spår i svensk kultur. Därför bör den här boken väcka intresse 
långt utanför kyrkan.

Strängnäs i februari 2007

Jonas Jonson
Biskop emeritus



Inledning

Sten Wistrand

Inom västerländsk tradition har Bibeln haft ett oöverskådligt inflytande över 
det skrivna ordet. Otaliga är de bibliska allusioner som förekommer inom 
skönlitteraturen. Och den i särklass mest spridda diktantologin i svenska 

hem, kristna eller ej, torde fortfarande vara psalmboken. Går vi hundra år bakåt 
i tiden var den sannolikt den i vårt land mest spridda och lästa boken över huvud 
taget – eller rättare: lästa och sjungna. En psalm är ju lyrik i ordets ursprungliga 
betydelse, den som engelska språket har bibehållit med sin beteckning ”lyrics” 
för just sångtexter. 

Men det finns ändå något som skiljer ut psalmdiktning från annan diktning. 
Bibeln kallas ibland för Den Heliga Skrift, men för en litteraturvetare är i princip 
varje skönlitterär text helig i den meningen att en författares ord icke må ändras. 
Det Georg Stiernhielm och Edith Södergran skrev, det skrev de. Om dagens läsare 
finner dem svårbegripliga är det den moderne läsarens problem. Vi anlitar inte 
Kristina Lugn eller Bob Hansson för att göra äldre dikter up to date. Visst kan 
stavningen moderniseras när det blir dags för en ny utgåva, men ordalydelsen 
är som den är. I psalmboken finner man emellertid ofta en hel rad upphovsmän 
från skilda sekler bakom en text. Vår kanske mest kända och sjungna psalm 
över huvud taget, ”Den blomstertid nu kommer”, är sålunda författad av Israel 
Kolmodin 1694, Johan Olof Wallin 1819 och Britt G. Hallqvist 1979 – och 
vem som gjort vad är inte gott att veta för den som endast står med den senaste 
utgåvan av Den svenska psalmboken i handen. Ingen går säker för en senare 
tids revision. Självaste Martin Luther har fått finna sig i att bearbetas både en 
och två och tre gånger (ps. 125). 

Det är med andra ord helt legitimt att inom psalmens värld ge sig på vad 
andra gjort för att göra texten begripligare och för att få innebörden mer i 
samklang med dagens värld och värderingar. Budskapet står så att säga över 
författaren. Tidigare gällde detta även rent bokstavligt, då författarna angavs 
först efter psalmens slut liksom för att markera deras förhållandevisa betydelse-
löshet. I vår psalmboks senast stadfästa utgåva har emellertid, hur det nu skall 
förstås, upphovsmännen flyttats upp och hamnat direkt efter psalmnumret. För 
att mota och förhindra förhävelse återges deras namn i alla fall med en mindre 
stilstorlek. Ty det är ju trots allt så att psalmboken inte är till för författarna. 
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Syftet med denna speciella diktantologi är inte att samla olika poeters bästa verk 
utan att presentera en samling sångbara texter som skall fungera i bestämda 
brukarsammanhang.

Allt detta hindrar inte att vissa poeter trots allt fått namn och rykte som just 
psalmdiktare. Och av dessa är det tre som så starkt kommit att prägla olika 
utgåvor av vår psalmbok att de i dagligt tal blivit synonyma med utgåvan. 1695 
års stadfästa utgåva är sålunda Jesper Swedbergs psalmbok liksom 1819 års är 
Johan Olof Wallins och 1986 års är Anders Frostensons. Har man åldern inne 
minns man nog att var och varannan psalm man sjöng i sin barndom avslutades 
med Wallins namn, antingen han nu var originaldiktaren eller en i raden av bear-
betare. Idag är hans hegemoni bruten så att han i en frekvenstabell skulle komma 
först på tredje plats med sina 76 bidrag, distanserad inte bara av Frostenson 
utan även av Britt G. Hallqvist. Hon slår den gamle biskopen med 13 bidrag. 
Men det är Frostenson som fullständigt dominerar: 146 av psalmerna bär spår 
av hans hand. Det är 20,86 % av de totalt 700 eller 22,78 % om man, vilket 
i detta sammanhang är rimligt, tar bort psalmerna på andra nordiska språk, 
psaltarpsalmerna, bibelvisorna och de liturgiska sångerna. Denna Frostensonska 
dominans väckte också viss debatt när det begav sig. Men Frostensons avgörande 
betydelse, både som originaldiktare och bearbetare, för den nu använda utgåvan 
av Sveriges mest spridda diktantologi kan förvisso inte förnekas. Dessutom kan 
man betänka att han med sina totalt över 600 psalmer rimligen är detta sekels 
mest produktive svenske psalmdiktare.

Ändå var det inte en framtid som psalmist som den unge poetiserande prästen 
en gång såg framför sig. Hans håg stod snarare till den moderna dikten med 
dess fria vers. Att han gav sig psalmen i våld kan vi faktiskt tacka en veterinär 
för, Gustav Thorsell. Han skrev själv psalmer och uppmanade vid upprepade 
tillfällen den då 28-årige Frostenson att göra detsamma. Denne uppfattade det 
som något av en order, möjligen från en högre makt än veterinärskrået, så han 
lydde. Under ett veckoslut på Sigtunastiftelsen fick han ihop ett antal, däribland 
”Jesus från Nasaret går här fram”, och det var ju en god början. Bara några år 
senare var han representerad i den svenska psalmbok som stadfästes 1937 och 
som ibland kallas J. A. Eklunds. 

Men Frostenson blev inte bara representerad, han blev även omdiskuterad och 
ifrågasatt för sin vilja att förnya den svenska psalmen, en vilja som han delade 
med generationskamrater som Olov Hartman och Britt G. Hallqvist och som 
sedan förts vidare av exempelvis Ylva Eggehorn. 1937 års psalmbok markerade 
en vilja att bryta ny mark även genom att öppna sig för anglosaxisk, nordisk 
och frikyrklig tradition. Inte minst gränserna mot den senare har alltmer kom-
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mit att luckras upp, liksom även mot mer sekulära texter som i en eller annan 
mening kan sägas rymma något av andlighet eller åtminstone medmänsklighet. 
Idag försöker man ju rentav införliva uttalade ateister som Mikael Wiehe i en 
kristen kanon.

Det är inte min sak att här ens försöka att värdera Frostensons gärning i dess 
helhet eller som psalmdiktare. Vad det sistnämnda beträffar bör man dessutom 
besinna att psalmer måste bedömas just i deras egenskap av lyrics, texter att 
sjungas, dessutom i bestämda sammanhang och med bestämda syften. De måste 
fungera i en mer handfast mening än dikter behöver göra. En psalms kvalitet är 
inte alltid ekvivalent med en dikts kvalitet. På en psalm kan ställas krav som vi 
inte ställer på en dikt, liksom vi på en dikt kan ställa krav som psalmen klarar 
sig utan. Genrens konventioner och understundom formelartade grepp kan ge 
trygghet och stadga och en möjlighet att nå ut till många. Samtidigt kan de ut-
göra en oemotståndlig lockelse för pekoralister och parodiker. I högre grad än 
den renodlade dikten prövas psalmen i sin praktiska gärning. Där kan den mest 
fulländat lyriska text fallera medan några till synes konstlösa rader kan fylla sin 
uppgift. I likhet med schlagern kan nog en psalms popularitet ibland rentav för-
klaras av just det som får litteraturkritikern att rynka på näsan. Kanske är det så 
att psalmer paradoxalt nog skrivs mindre för evigheten än månget sekulärt verk. 
Men en psalmtext kan naturligtvis också ha litterära kvaliteter som garanterar 
den ett lyriskt liv långt efter att den dött som fungerande psalm. 

Anders Frostensons liv blev långt, i det närmaste hundra år, och han rörde 
sig över vida fält. Hans kreativa gärning inskränkte sig ingalunda till psalmens 
värld, vilket också framgår av bidragen i denna volym. Men även om han var 
verksam som världslig lyriker, barnboksförfattare, översättare och filmproducent 
så är det rimligen hans bidrag till den genre där litteratur och teologi korsas som 
främst motiverar hans plats inom svensk kulturhistoria.



Barndomshemmet i Loshult, Killeboda, mellan Osby och Älmhult. Bildkälla: Karin Lidman-Frostenson, 
Garphyttan.

Anders med småsyskonen Svea, George, Sigvard och Lilly. Bildkälla: Karin Lidman-Frostenson, 
Garphyttan.



Hörnpelare i Anders Frostensons 
psalmdiktning och teologi

Alva Ekström

Jag har haft förmånen att fördjupa mig i Anders Frostensons författarskap 
och den teologi som hans texter rymmer. Denna framställning bygger på 
min avhandling Inget är skapat utanför. Teologi och kontext i Anders Fros-

tensons författarskap1 och mitt eget sammanträffande med Anders Frostenson. 
Att möta honom var för mig som att möta en person ur mina föräldrars ge-
neration. Det var ett möte som i sig aktualiserade det tidsperspektiv som sett 
jordbrukarsamhällets uppbrytning till förmån för nya befolkningscentra och 
nya livsmönster. Det var ett möte med en kulturpersonlighet som med aktning 
och respekt talade om och citerade andra författare, som med samma aktning 
talade om de utanför samhället ställda, som mer motvilligt talade om sig själv, 
en man som i sitt författarskap skrivit runt sexhundra psalmer, dikt, poesi samt 
övrig barn- och vuxenlitteratur. 

Jag mötte Anders Frostenson första gången några månader efter det att han 
fyllt nittioett år. Jag hade kommit till Vintrosa, och när jag frågade om vägen i 
samhällets livsmedelsbutik ställde de en motfråga: ”Du menar väl psalmdikta-
ren?” Under arbetets gång har jag sedan funnit att det är så som Frostenson är 
känd för den stora allmänheten – som ”psalmdiktare”. Detta medan hans övriga 
författarskap till stor del har kommit att falla i glömska.

På husets trappa, omgiven av flermeterhöga solrosor i tillsynes otuktad väl-
måga, mötte han mig. Mitt hjärta som bultat oroligt inför detta sammanträffande 
noterade genast den trygghet som endast en gammal människa kan utstråla. ”Jag 
har nyss stigit upp”, sade han. ”Jag sover länge på morgonen.” Han antydde 
ett kliv över de bokpaket som låg på översta trappsteget, förmodligen i väntan 
på lantbrevbäraren. 

När jag kommit över tröskeln fann jag köksbordet fullt av böcker och till 
höger från hallen räknat vardagsrummet. I detta rum fanns en väl insutten fåtölj 
placerad framför TV-apparaten, och ovanför den en bonad i vars mitt reste sig 
ett tomt kors och på ömse sidor om korset texten: ”Öster, väster, norr och söder, 
korsets armar överskygga.” Anders Frostenson hade varit med så länge att hans 
egna ord hunnit bli till tänkespråk på välpressat linne.
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Här började vårt samtal varvat med långa pauser. Pauser som för mig fram-
stod som återkommande andhämtningar på promenaden i minnenas landskap. 
Det blommade och doftade från barndomens somrar. Lantbrukarhemmet i 
Loshult på gränsen mellan Skåne och Småland rymde den berättartradition som 
beläggs i Frostensons författarskap. ”Innan jag kunde läsa”, sade han, ”hade jag 
ett förråd av dikt och poesi i bagaget”, och han fortsatte: ”Jag fångades tidigt 
av orden, och jag förstod också tidigt att jag ville syssla med dem.” De långa 
vinterkvällarna utan radio och television blev berättarkvällar. Man talade om 
snapphanetiden. De historiska berättelserna och andra berättelser hade blivit 
till tankestoff som förmedlats genom generationerna. Moderns passionerade 
intresse för att med egna ord, att i poesins form fånga vardagen, skulle bli ett 
arv från barndomshemmet, liksom faderns tystlåtenhet.

Tankarna gick tillbaks till stenmurarna på farfars gård, ”väldiga monument 
över mänsklig arbetsamhet”, och till gränsbäcken mellan Skåne och Småland. 
”Här stannade vi på väg till morföräldrarna”, berättade Frostenson. ”När 
årstiden så tillät gick vi ner i bäcken, mor och jag. Vi vände på stenar, iakttog 
småfiskarna, vattenspindlarna och alla småkrypen.” I minnet framkallades land-
skapet med dess lövängar, liljekonvalj och nattviol. ”Jag hörde mor säga: ’Här 
luktar Småland!’ När vi luktat färdigt fick vi saft och bullar av mormor.” 

Naturmotiven, ofta gestaltade som vatten, träd och stenar, skulle bli återkom-
mande inslag i Frostensons författarskap: ”Ägde vi mer av undran / skulle vi 
varsna mer, av undret i allt som lever / som blommar och vissnar ner”, skriver 
han i en av diktsamlingarna.2

I sitt betraktande av naturen iakttar han inte bara. Han tolkar och tolkning-
arna faller tillbaks på det verklighetsnära synfältet. På skolutflykten i tretton-
årsåldern såg han människans livsväg symboliserad i myrans strävande med sitt 
strå. De sekundsnabba rörelserna kunde ses i en kontext av årsmiljonernas gång 
över jorden. I detta anade han en vision om evigheten. Tanken var att vår värld 
samtidigt är Guds värld. I en ständigt förändrad verklighet talar Frostenson om 
den kristna trons kosmiska dimension: ”Rymd och jord / varandra funnit. / Ur 
samma skaparord / de upprunnit.”3

* * *

Anders Frostenson utgår från sig själv. Han är självutlämnande. Innan det per-
sonliga sammanträffandet hade jag i min översiktliga läsning av hans berättande 
texter betraktat detta intresseskapande som ett författarmetodiskt grepp. Främst 
gällde det hans framställning kring Guds röst, den vilken han tyckt sig höra. 
Efter sammanträffandet ändrade jag uppfattning. Efter en av de långa pauserna 
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sade han, som för att förtydliga: ”Så var det detta med rösten …” Han sade 
det så stillsamt och så enkelt att jag i sammanhanget förstod vad han menade. 
Rösten var för Frostenson synonym med kallelsen. Det går ett uppenbarelsedrag 
genom hans författarskap. Rösten hade befallt honom: ”Tänk på din Skapare i 
din ungdomstid, innan de onda dagarna komma.” (Pred. 12:1) Frostenson talar 
om Ordet och ordern. Ordet är det i vilket allt som finns har sitt ursprung. 
Ordet mötte honom inte i en kyrka utan under en cykeltur på landsvägen mellan 
Lund och Lomma. ”Upplevelsen av rösten kan jag inte förklara”, hade han sagt i 
samband med händelsen, ”men den har aldrig lämnat mig”. Kallelseupplevelsen 
ställer in honom i den lutherska traditionen. Den tände den trosgnista som han 
i hjärtat erfor som försoning, tillit och förtröstan. 

Under vårt samtal gick mina tankar till en bok jag då nyss läst. Den behand-
lade människors upplevelser av uppbrott och social omplacering. Livsresan kän-
netecknades av ständiga förändringar och en känsla av utanförskap.4 Jag tyckte 
mig läsa dessa iakttagelser i Frostensons berättelse. Han hade använt ordvalet 
”att skiljas ut”, att skiljas ut från föräldrar, syskon, kamrater, att skiljas ut från 
gårdens liv, dess givna gemenskap i en vardag av närhet mellan människor, djur 
och natur. Den fortsatta skolgången hade framtvingat uppbrottet, och känslan 
av att aldrig mer komma hem ’på riktigt’. ”Det blev en bristning rakt genom 
hela min varelse, ett ständigt öppet sår”, konstaterade Frostenson, och tillade: 
”Ur det såret skulle psalm, poesi och visa ständigt flöda.”

Under avhandlingsarbetet började jag ana de båda polerna i hans författar-
skap: Utanförskapet balanserat mot den i skapelsen givna gemenskapen. Detta, 
erfor jag, måste bli min utgångspunkt i tolkandet av Frostensons texter. Jag vill 
betrakta hans författarskap som byggt på fyra hörnpelare: Ordet, Testamentet, 
Bekräftelsen och Arvet. De utgör alla teologiska teman, som får sina bestäm-
ningar i Frostensons omgivande kontexter, där de i samverkan bidrar till hans 
poetiska framställningar av evangelisk luthersk teologi. 

Ordet är den första hörnpelaren. Upplevelsen av Guds röst inspirerar och 
håller samman den verklighet som Ordet förmedlar. Guds närvaro i Ordet ger 
de egna orden dess betydelse. Orden framställda i diktens form skulle ge mig 
Frostensons personliga upplevelser, uttryckta i det kristna dogma som t.ex. för-
medlas i psalmens budskap. En text lever av sig själv, men berättelsen om dess 
tillkomst kan bidra till förståelsen. Det var också Frostensons egen intention: 
”Läs hur det gick till”, uppmanade han, ”när jag skrev min första psalm …”.5 

Vi ska känna igen oss. Det är hans uttalade önskan: ”Livet ställer oss alltid 
i situationer, men människors livsbetingelser har gemensamma nämnare.” Livet 
och döden är de båda storheter vi alla har att hantera. Att svara mot situationens 
behov är en av grundpelarna i den lutherska kallelseläran, och ambitionen i 



16

Alva Ekström

Frostensons författarskap. Erfarenheter och iakttagelser förs vidare i hans bud-
skap. Det är människans plats i helheten som aktualiseras men det är de nära 
händelserna som är utgångsläget. 

Jag förstod tidigt att Frostensons författarskap utgjorde en helhet. Uppdel-
ningar riskerar att dölja den verklighet som Ordet förmedlar, och som utgör den 
ram i vilket författarskapet äger rum. Inget är skapat utanför. De samhälleliga 
och kulturella ramarna synliggörs ofta av Frostenson själv. Vardagen aktualiserar 
Ordet och skapelsetron ger en tydning av livet.

Mötet med den plötsliga och oväntade döden skulle påverka hans skrivande. 
I boken Ingen utanför (1983) berättar han om en skol- och konfirmandkamrats 
död, om det overkliga mitt i verkligheten: ”Sanden rasslade mot kistan, när vi 
gick fram med våra ängsblommor. Solbländade mot den väldiga vita kyrkväg-
gen. […] Vi fick i förväg ta på oss våra mörka kostymer och vita klänningar.” 
Platsen var Stenbrohults kyrka.6 ”Denna händelse skulle aldrig lämna mig”, sade 
han. Hit skulle han i minnet komma tillbaka många år senare och då med en 
än större sorg i hjärtat. Att skriva är ett sätt att bearbeta. Men hans skrivande 
stannade inte vid den privata sorgen utan skulle ändra karaktär.

* * *

En särskild upplevelse av Guds röst, kallelsen, skulle medföra en ny yrkesinriktning. 
Frostenson berättade om en tänkt framtid som journalist. Under studietiden hade 
han arbetat som volontär på Sydsvenska Dagbladet. Hans utbildning hade fått 
en språklig inriktning. Tanken på ett nytt yrkesval var dock inte en tillfällighet. 
Anders Frostenson sökte en livsåskådning, som han kunde dela med alla. Han 
kom inte från något uttalat religiöst hem. Till kyrkan kom vi endast vid de stora 
helgerna, konstaterade han. Nu gick han för första gången till Missionshuset. 
Där fanns människor, som enligt hans uppfattning, var vana att tala om sin tro. 
Han var tjugotre år, och han upplevde att de därinne undrade över hans ankomst. 
Utanför fönsterrutorna stod Sydsveriges blöta, mörka vinter. Sex veckor innan 
hade han hört Guds röst på skåneslätten. Innanför de immiga rutorna fann han 
ljus och värme, en känsla av gemenskap. Utan att meddela dem därhemma tog 
han beslutet att börja läsa teologi. Gustaf Aulén och Anders Nygren skulle bli 
inflytelserika lärare. Båda bidrog de till Frostensons lutherska förankring. Några 
år senare skulle han inspirerad av detta möte i Missionshuset skriva psalm 40 i 
nuvarande psalmbok, och i dess sjätte vers: ”Kristus lever, / där han går / blommar 
evighetens vår, / jublande förnimmer vi: / Undrens tid är ej förbi.”

Direkt efter prästvigningen i Lunds domkyrka 1932, kom Frostenson till 
Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. ”När jag gick de sista dagarnas praktiska under-
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visning i Lund fick jag ett brev”, berättade han. Det var från veterinären Gustaf 
Thorsell som var kyrkligt aktiv i Gustaf Vasa församling. Thorsell arbetade med 
den planerade nyutgåvan av psalmboken. Han var psalmentusiast och skrev själv 
dikter, visor och psalmer. Nu kontaktade han Frostenson och bad honom, att 
när han kom till Stockholm, hålla ett föredrag om Oxfordrörelsen. Det var ”en 
uppgift där vi talade förbi varandra”, påpekade Frostenson: ”Jag satt i Lund och 
skrev om den gamla Oxfordrörelsen. Jag skrev färdigt mitt föredrag, men just 
när det skulle hållas fick jag klart för mig att Thorsells uppdrag avsåg den nya 
rörelse som gick under benämningen ’Oxfordgrupprörelsen’”. Här hade Thorsell 
sin tillhörighet, liksom norrmannen och författaren Ronald Fangen. Fangen var 
knuten till det norska kulturrådet i Stockholm och anordnade författaraftnar 
och övriga engagemang för inflytelserika, moderna människor i syfte att vinna 
dem för Kristus. Mötena ägde rum under Oxfordgrupprörelsens motton: enhet, 
förvandling och lydnad. Både Thorsell och Fangen kom att betyda mycket för 
Anders Frostenson. Thorsell tog med honom in i rörelsen och båda uppmanade 
honom att skriva psalm. Detta var något han vid den tiden inte själv trodde sig 
klara av.

När han nyåret 1935 reste till Sigtunastiftelsen beslöt han sig ändå för att 
försöka. Thorsells ständiga och envisa påtryckningar hade slagit rot. När det, 
som han kallade ”det första psalmförsöket”, väl var färdigt ville han ringa sin 
uppdragsgivare och läsa upp vad han skrivit. När han frågade efter Thorsell blev 
det först alldeles tyst i luren. Därefter kom det helt oväntade svaret: ”Du kan inte 
få tala med Thorsell. Han dog i natt.” ”Det var en skakande upplevelse”, berät-
tade Frostenson. ”Ur tystnaden som sedan följde tyckte jag mig få ett testamente. 
Thorsell trodde på mig. Hans ständiga uppmaning hade varit: ’Skriv psalmer!’ 
Det var hans testamente till mig.” Psalmen som Frostenson avsåg att läsa upp, 
och vars första strof börjar: ”Jesus från Nasaret går här fram än som i gången 
tid”, skulle betyda Frostensons genombrott som psalmförfattare. Visionen från 
Gudsmötet, tilltalet från en öppen himmel blev psalmens upprepade budskap: 
”Himmelriket är nära” (Sv ps 39).

Den andra hörnpelaren i Frostensons författarskap är Testamentet. Ett testa-
mente förutsätter död och förvandling. Nya testamentet talar om Guds gåva till 
människorna. Detta testamente befästs i hjärtat. Den första trosartikeln skulle 
få sin nödvändiga uppföljning. Gudsbilden skulle få ett ansikte. 

Frostenson berättade hur han cyklade från Odenplan till det gamla Klara, till 
tidningskvarteren och till Café Cosmopolite. Detta var författarnas, konstnärernas 
och bohemernas Klara. Det var också fattigdomens och armodets. ”Men dessa de 
mycket fattiga, dem gör det mej ont att se”, skrev Nils Ferlin.7 ”Av remsor, lump och 
trasig tråd, väver den himmelske Mästarn sin våd”, skrev Frostenson själv.8 
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I Klarakvarteren möter tron verkligheten och vardagen. Guds ansikte blir 
synligt i vanmakt och fattigdom. Gudsbilden får en lidande medmänniskas drag. 
Det är med de fattiga som Gud i Kristus identifierar sig. Frostenson skriver: 
”Kristen blir man inte genom att själv identifiera sig med en kristen trosuppfatt-
ning, med en församling eller med Guds sak. Utan vi blir det därigenom att Gud 
identifierar sig med oss.”9 Kristendomen förkunnar Guds nedstigande till jorden. 
Jesus kom i tjänargestalt. Tjänandet, arbetsdagen, är för Frostenson förbunden 
med Jesu testamente.10 Inkarnationen får betydelse för hans totala livstolkning. 
Människan finner sin plats som den lidande människans broder. Vardagen är 
ställd i evighetens ljus. Vardagsorden, det enkla språkbruket och den klara 
framställningen karakteriserar Frostensons författarskap. I diktsamlingen På 
väg finns konstaterandet och bönen: ”Allting tjänande, lyder din lag. / Konung 
utan like. / Låt också mitt liv bli en arbetsdag, / i ditt väldiga rike.”11 

Den första tiden i Stockholm hade aktualiserat det av honom upplevda per-
sonliga utanförskapet. Dialekten var en bidragande orsak, blygheten en annan. 
”I Klaragemenskapen möttes vi, som kommit från olika delar av Sverige, vid 
ungefär samma tidpunkt”, berättade han. ”Vi möttes i gemenskapen kring det 
skrivna ordet. Harry Martinson, Jan Fridegård, Hjalmar Gullberg och Vilhelm 
Moberg, för att nämna några.” Ferlin var den självklare ledaren för Klarabohe-
merna vid denna tid. Café Cosmopolite var samlingspunkten. Ferlin benämnde 
alla ”bröder och systrar”. Här levde man som man lärde. Någon sålde en dikt 
eller två. Gaget delades och gav mat för dagen. Frostenson mindes: ”Det var 
som en annan värld. Hade man ett par tior klarade man sig en månad.” Hit 
skulle han återvända i tankarna när han senare skrev nattvardspsalmerna. Här 
var inte bröd på bordet en självklarhet, men väl känslan av syskonskap och 
gemenskap. Bordet ”av brist och nöd” i psalm 395, ”Tyst, likt dagg som faller”, 
har sin upprinnelse i detta sammanhang. 

När jag frågade Frostenson om denna tid, trots oron för världsläget, var en 
lycklig tid, svarade han: ”Ja, det var nog det!” Och den annars kring sin person 
så lågmälde Frostenson talade om hur han uppmärksammats i Lund, hur lärarna, 
vid predikoskrivningar, uppmanade de övriga att lära av hans sätt att skriva. Att 
”i Klaragemenskapen, få vistas bland likasinnade blev en i allra högsta grad sti-
mulerande miljö”, konstaterade han. Här recenserade Frostenson, för dåvarande 
Stockholmstidningen, Fridegårds roman Jag Lars Hård. Jag blev hårt ansatt för det 
positiva omdömet, berättade han. ”Men jag replikerade att Fridegårds bok rymde 
lika mycket andlighet som en hel skottkärra med postillor.” Och han fortsatte: ”Jag 
var den förste som överväldigats av hans sätt att skriva”. ”Men”, tillade han, ”mest 
av alla imponerade Ferlin. Hans respekt för orden var förebildligt. Liksom respekten 
för medmänniskan. Ord kan både upprätta och förnedra.” 
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Anders Frostenson och Nils Ferlin, 1930-talet. Bilden har aldrig tidigare varit publicerad. 
Bildkälla: Karin Lidman-Frostenson, Garphyttan. 

Frostensons egna ord blir nu psalm, parallellt med dikt och poesi. I psalmförfat-
tandet söker han sig tillbaks till traditionen: ”Du, o Gud är livets källa”, skriver 
han i psalm 586. Den nuvarande andra versen ströks av 1937 års psalmkom-
mitté. ”Den versen tyckte jag själv bäst om,” sade han. ”Dessutom tog det mig 
på så sätt femtio år att få in myran i psalmboken. För det var myran som var 
problemet.” Men nu finns hon där: ”Allt av samma skaparflöde / föds och bä-
res i vår värld, / tankar, ting och mänskoöden, / stjärnors, skyars, floders färd, / 
myran som med strået strävar, / örnen som i rymden svävar.” I psalm 71, vilken 
börjar med orden: ”Som spridda sädeskornen …”, går Frostenson tillbaks till 
den första kristna tiden och de första kristnas böner.12 Kristus gör mänsklighe-
ten till en. Tidens splittring bekämpas dels i den skapelsens plan som oavlåtligt 
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fortskrider, dels i den Golgatakamp, som tar sin utgångspunkt i korset. I 1937 
års psalmbok kom Frostenson att representeras med 9 psalmer.13 Med ord om 
Kristi närvaro förmedlades tröst i tidens oro, som oupphörligt växte på tröskeln 
till 1940-talet. 

Stockholms Kristliga Studentförbunds diktarafton ”Kristen nutidslyrik” i Flickläroverkets aula (Svea-
vägen 160, nuvarande Socialhögskolan) den 15 nov. 1936. Medverkande: (fr. v.) Nils Bolander, Anders 
Frostenson, Karl-Gustaf Hildebrand, Olof Lagercrantz, Bengt E. Nyström. Dagen efter skriver Stockholms 
Dagblad: ”Nästa uppläsare, Anders Frostenson, redogjorde enkelt och okonstlat för hur han första 
gången – en dag i december – 29 – fann fram till kristendomen. Det var ett citat till kommentarerna till 
en dikt som ledde honom på spåren och gjorde att han slutligen, som han uttryckte sig, ’blev funnen 
av allvaret’. Roligt berättade den unge diktaren om våren 30 i Lund, då han köpte sin första svarta 
teologhatt och likasom kände hur han mitt i en myllrande väld gick omkring i skyddet av dess breda, 
allvarliga brätte. Så läste han Nocturne, ’Vi se och läsa det stora’ m.fl. och till slut en psalm.” (s.13)  
Foto: © Stockholms-Tidningens Bildservice/Aftonbladet Bild 1936, Stockholm.

Japan hade intensifierat sitt angrepp mot det försvarslösa och utarmade Kina. 
Den transsibiriska järnvägen förväntades snart vara stängd. Hem med den, till 
Stockholm och föräldrarna, kom en ung kvinnlig missionär. Hon hette Ulla Lidman 
och var dotter till pingstförsamlingens berömde ledare, Sven Lidman. 1941 blev 
hon fru Frostenson. Flickor var i Lidmans tycke inte så mycket att orda om, men 
när han nu gifte bort sin dotter med en präst gav detta eko i såväl det frikyrkligt, 
som det kyrkligt intresserade Stockholm. Det upplevdes som häftigt, det luktade 
sensation. Det fick sina återverkningar. Filadelfiakyrkans talarstol blev stängd för 
Ulla Lidman. Men hon skulle få en ny plattform utgående från en tramporgel 
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längst fram i Gustaf Vasa kyrka. Från något som från början varit endast paret 
Frostensons angelägenhet, kvällsgudstjänster med mycket sång och musik varje 
söndagskväll, växte en väckelserörelse av oanad omfattning. Anslutningen till dessa 
möten tvingade verksamheten ut till före detta Ostermans bilhallar i Stockholm. 
Kriget hade lamslagit bilhandeln. Lokalerna stod tomma. Hit kom mellan 2–3000 
besökare per kväll till de samlingar som i ekumenisk anda fortgick under tre och 
ett halvt års tid, med undantag för sommaren. Som ett svar på frågan om varför 
dessa möten engagerade ett så stort antal människor, ur olika grupperingar, sum-
merade Frostenson: ”Guds rike är så ofantligt mycket större än alla mänskliga 
gränsdragningar.”

För dessa samlingar skrev han, bland annat, psalm 225 i nuvarande psalmbok: 
”Jesus är ute och söker. / Vem ska han finna idag. / Vem ska idag honom svara: / 
Herre, du ser, här är jag.” Psalmen tonsattes av vännen från Filadelfiaförsamlingen, 
Karl-Erik Svedlund. I psalmen betonas det personliga avgörandet. Kallelsens livs-
förståelse och det personliga uttryckssättet är betecknande för Anders Frostenson. 
Liv och verk flyter samman i uppdraget som det gudomliga Ordets tjänare.14 Den 
individualism, som kallelsen uttrycker innebär inte en egenskapad livsåskådning. 
Den innebär i luthersk anda en frihet till tjänst för medmänniskan och en kallelse 
till gudstjänst. Kallelsen framstår som en förändring med en successivt fördjupad 
insikt om livets mening och mål. Den ger anledning, och därtill en särskild förplik-
telse att ta läsaren eller lyssnaren i anspråk. Kallelsen är en livslång övertygelse.

Bekräftelsen är den tredje hörnpelaren. Den förra, Testamentet, det nya förbundet, 
bekräftas av Jesu blod. När Jesu livsverk var fullbordat var också den gudomliga 
kärleksviljan etablerad i världen. ”I den stund när allt var ute, och solen förmörkad 
stod, öppnades paradisporten, och nyckeln var ditt blod”,15 skriver Frostenson i 
diktsamlingen Du böjde dig ned över jorden (1944). Jesu himmelsfärd betyder en 
alla dagars närvaro, en närvaro som uttalas på den plats där Jesus möter, nämligen 
i nattvarden. Nattvarden och naturen bekräftar båda Guds närvaro i världen.

Nu skulle en ny period i Frostensons psalmförfattande ta sin början. År 1949 
installerades han som kyrkoherde på Lovö i Mälaren. Bönen och naturen skulle 
bli återkommande teman i den nya psalmen. Det dagliga livet skulle spegla 
det okända. Guds röst i världen beskrivs av Frostenson: ”som när en mor om 
kvällen ropar barnen hem”.16 Den mänskliga halvhetens eviga längtan blir hel i 
Fadershjärtats fullhet. Det oändliga hemmet är mål och längtan. Vi är ”Barn av 
två världar” som det heter i en boktitel, och bärare av en övertygelse. Frostensons 
boktitlar är aldrig tillfälligheter. I boken Ingen utanför skriver han: ”De två orden, 
’ingen utanför’, kommer tillbaka i många av mina psalm- vistexter, bland annat 
i flera nattvardspsalmer. Det är ingen tillfällighet.”17 De är framsprungna ur det 
personligt upplevda utanförskapet grundat i uppbrottet från hemmet. Motpolen 
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blir den i nattvarden givna gemenskapen: ”Sannolikt”, sade han, ”den enda plats 
på jorden där ingen är utanför.” Delaktigheten i nattvarden blir för Frostenson 
en personlig bekräftelse: ”Där har jag känt att jag hör hemma”, även uttryckt 
i psalm 73 ur 1986 års psalmbok:

Låt ingen stanna utanför
men gör oss till en kropp, 
ett bröd,
en längtan genom varje dag,
en bön; kom Herre Jesus snart.

Genom Frostensons författarskap går en längtan efter det som gått förlorat. Gud ska 
skapa nya himlar och en ny jord. Naturen, lagd under förgängligheten, vill bli fri från 
människans missbruk. Han inspireras av Luther som ser blommor, bär, träd och fåglar 
som mönster för den kristna kärlek som i lydnad strör sina gåvor över en otacksam 
jord, tankar som återfinns i Frostensons barnbok Pillertrillaren. Frostenson skriver: 
”Det är något fel med vår gudstjänst och det är något fel med vårt sätt att leva om vi 
människor blir så märkvärdiga och upptagna av oss själva att vi glömmer vår sam-
hörighet med alla de varelser Gud skapat, med djuren och blommorna.”18 

Procession utanför Lovö kyrka inför installationen av Anders Frostenson som 
ny kyrkoherde juni 1949. I täten går installandus Anders Frostenson och sist 
biskop Manfred Björkquist. Foto: © Svenska dagbladet/SCANPIX Stockholm.
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Att skriva för de yngsta började i de egna barnens kammare. Frostensons berät-
tande framställningar gör läsaren delaktig av livet på Lovö. Ulla Lidman Fros-

tenson hade blivit riksdagsledamot. Detta 
ställde större krav på honom själv beträffan-
de barnen. Ur umgänget med dem, ur egna 
fantasifyllda godnattsagor och samtal fick 
han den träning, som blev en tillgång inför 
medarbetarskapet i Kyrkovisor för barn. Här 
öppnar han för naturens och skaparens intåg 
och för Jesu närhet. Naturen blir måttstock 
för Guds kärlek. Han skapar en blommig 
teologi där såväl barn som vuxna känner 
igen sig. Att tro är att vara barn. Barnen 
som målgrupp förmedlas den kunskap som 
är baserad på iakttagande. Läsfärdigheten 
är inte nödvändig. Snödroppen, hästhoven 
och vårlöken kan inte heller läsa.19 De vet sin 
plats ändå. Lydnaden är inbyggd i skapelsen, 
och i hans egen livstydning. Gud själv skulle 
bekräfta hans uppdrag.

Den blivande kyrkoherden Anders Frosten-
son på väg in i Lovö kyrka till sin installation, 
juni 1949. Foto: © Svenska dagbladet/SCAN-
PIX Stockholm.

Församlingen tågar från Lovö kyrka efter avslutad kyrkoherdeinstallation, juni 1949. 
Foto: © Svenska dagbladet/SCANPIX 1949, Stockholm.
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Frostenson gjorde åter det exklusiva uttalandet att få Guds ord direkt. Han anger 
både tid och plats: ”Det var den 4 april 1960”. Under päronträdet i prästgårds-
trädgården sade han sig ha fått befallningen: ”Skriv psalmer! Läs dogmatik!” 
Och han fortsätter vårt samtal: ”Det var klart och tydligt uttalat, som om någon 
stått alldeles bredvid. Tilltalet var”, konstaterade han, ”enkelt och okonstlat: Jag 
började omedelbart skriva, och fortsatte under maj och juni.” 

Arvet är den fjärde hörnpelaren i Frostensons författarskap. Arvet som hörnpe-
lare svarar dels mot Anden, Hjälparen, människorna given efter Kristi uppbrott från 
sin synliga, jordiska tillvaro, dels mot kyrkan som förvaltare av ord och sakrament, 
bärare av arvet. Tron lever i presens, i det som skett och i det som ligger framför; 
uttryckt i psalm 559: ”Tron sig sträcker efter frukten när i blomning trädet / går, 
den ser skörden redan vitna på de fält där nu man sår.” Tradition och nutid när-
mar sig varandra. Det arv av levande Ord, tro och hopp, som i andligt hänseende 
följt genom generationer är utgående från Gud och buret av hans levande Ande: 
”Hans barmhärtighet och nåd / genom alla släkten går.”20

Allt binds samman i den enhet som är Gud trefaldig: ”Allt förenas i ett enda 
/ gränslöst grannskaps nu. / Spelman som får allt att tona / samman. Vem är 
du?”21 Kristus gav allt men lämnade efter sig treenighetens mysterium. Kristus 
och hans Ande är verksamma genom evangeliet, vilket framträder i Ordet och 
sakramenten. Detta, som i sig konstituerar Jesu Kristi kyrka, är normerande för 
alla tider. Frostenson skriver: ”I kyrkan kommer Jesus än. / Där blåser Andens 
vind, / och Gud är lika nära oss / som luften mot vår kind.”22 Kyrkan är i luthersk 
mening ett trosföremål. Varje samfund har sin gåva från Gud att tillföra den 
enhet som är Jesu Kristi osynliga kyrka. 

Vardagen ger, enligt Frostenson, fler tillfällen till gudstjänst än söndagen. Tron 
kan inte frikopplas från den värld där den har sitt arbetsfält: ” Det är de nära 
tingen / som åt det fjärran liv beskär. /Älska Gud kan ingen, /som ej hans värld 
har kär”,23 skrev han redan i en av de tidiga diktsamlingarna, och i psalm 61, 
1986 års psalmbok, skriver han om de många gåvorna, tjänsterna och lemmarna 
som ett i Kristus.

Tillvaron är inte entydigt god. Återigen skulle Frostenson befinna sig i den alltför 
tidiga dödens närvaro. 1962 dog Ulla Lidman-Frostenson i cancer, femtiotvå år 
gammal. En överväldigande tomhet, och en ängslan för framtiden överskuggade 
tillvaron. Frostenson mindes: ”Söndagen den 9 juli konfirmerades vår dotter Anna 
Clara i Lovö kyrka. Natten efter, mellan söndag och måndag, dog min hustru 
Ulla. I sorgen fick jag en dag en känsla av att en cirkel höll på att slutas. Jag var 
i tankarna tillbaks vid en annan konfirmation fyrtio år tidigare, min egen, i Sten-
brohults kyrka. Då kom min döde läskamrats bild för mig. Han var alltid vaken 
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och djärv.” Vid tanken på honom föddes psalmen: ”Våga vara den du i Kristus 
är, / den i hans tanke, den i hans kärlek / den i hans ögas eviga ljus du är”.24 Den 
”döda tiden” från Ullas bortgång fick senare sitt uttryck i psalm 521: ”Mina döda 
timmar bär jag fram till dig.” De orden följs av bönen: ”Andas på dem, borttag / 
tomhet, tyngd och död. / Fyll dem med din närhet / och din skaparglöd.” 

”Jag fick den kraft jag behövde”, summerade Frostenson. Framför sig hade 
han den mest produktiva delen av sitt författarskap. I samtiden skulle 1960-talets 
ekumeniska inriktning få sin uppföljning i 1970-talets kollektiva tänkande som 
i sig stärkte tanken på jorden som ett gemensamt arv. Den andliga visan blev en 
världsvid företeelse och för Anders Frostenson ett oväntat, stort och omfattande 
arbetsfält. Dess rötter i krav på fred, frihet och rättvisa fortplantades i den globala 
medvetenhet, som kännetecknade den framväxande miljörörelsen. 

I Psalmer och visor 76 finns Frostensons psalm 718, vars återkommande 
slutrad lyder: ”Skada inte jorden, eller havet eller träden.” Mest känd blev psalm 
289: ”Guds kärlek är som stranden och som gräset.” Det var ett symbolval som 
talade till samtiden. Den blev psalm och visa. Den sjöngs i olika sammanhang. 
Den blev den kristna trons erinring i den värld som var efterkrigstiden. Muren 
mellan öst och väst, liksom de osynliga murarna av rädslor människor emellan, 
uttryckte både fängelse och galler, och kontrasterade mot visionen ”en rymd för 
drömmar, / en jord där träd och blommor kan slå rot …”. Verkligheten kan se 
annorlunda ut. Psalmen förbjöds i öst, men blev kampsång. Orden hade relevans 
i aktuell situation. Den spred frihetens evangelium ut i ofrihetens värld. Den blev 
ett redskap för alternativ och hopp. Kritiken mot de rådande förhållandena, och 
tilliten till Guds kärlek, stärkte de involverade i tron på förändring. Psalmen 
blev internationellt känd genom införandet i Kyrkornas världsråds sångbok 
Cantate Domino. 25 Från och med 1960-talet inledde Frostenson en period av 
psalmförfattande som blev så omfattande att allt föregående tycktes honom som 
en förberedelse till det som skedde. 

Mitt eget sammanträffande med Frostenson, liksom hans samlade texter, ger 
bilder av ett nära 70 år långt kontinuerligt skrivande. Hans känsla för tradition 
och arv för honom på gamla vägar framåt, ”än som i gången tid”. Ett levande 
förflutet möter det pulserande nuet. Texten, på bonaden i hans eget vardags-
rum, rymmer en livsåskådning. Skriven i en tid av splittring, inför hotet om ett 
andra världskrig, talar den om gemenskap. Orden får sin uppföljning i psalm 
102:3, 1986 års psalmbok: ”Alla äro våra bröder, som på jorden bo och bygga.” 
Syskonskapet är grundat i Skapelsen. Utanförskap är avigsidan. När mönstret 
vänds rätt ges sammanhanget: Himmelriket, ”det oändliga hemmet”, är berett 
åt arvtagarna, trons barn. Gränsen mellan himmel och jord är genombruten. 
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Skapelsetron och eskatologin knyts samman. Människan är skapad av Gud för 
att åter komma till Gud. Att gå bort innebär att komma hem:

Vid tomhetens och intets gräns 
en röst mig når, den är en väns; 
du kommit hem, den säger. 
Och såren läks och sången föds, 
vad djupast i mitt liv jag sökt 
och längtat till jag äger.26

Anders Frostenson finns inte längre ibland oss. 1935 hade han skrivit: ”Låt 
också mitt liv bli en arbetsdag i ditt väldiga rike.” Den 4 februari 2006 var den 
långa arbetsdagen slut. Men han har lämnat kvar så mycket av sig själv i berät-
telsens och diktens former. 1986 års psalmbok var det kulturarv genom vilken 
Frostenson förde Ord och tradition in i vår tid. Hans namn förknippas här med 
145 psalmer varav 55 är original, de övriga översättningar och bearbetningar. 
Kulturbegreppet har med hans medverkan vidgats, bland annat genom den 
andliga visan, där tro och tradition påtagligt knyts samman med samtida kultur. 
Detta uttrycks i omdömet om den nya psalmboken: ”Varje psalmbok får sitt 
fäste i samtiden och det blir den gällande psalmbokens formuleringar, inte de 
bakomliggande äldre, som utgör kulturskatten.”27 Uttalandet vittnar om tanken 
på att Gud har något att säga i varje tid men på ett nytt sätt. Detta var något som 
genomsyrade Anders Frostensons livsverk när han tog fasta på Skaparens Ord, 
och i dialog med honom, gav röst åt verklighetens förutsättning, åt människors 
längtan, åt tillvarons mening och mål:

Herre, alla dina spridda kulturer
dina söndersprängda språk
dina sjunkna och tillkommande tidsåldrars längtan,
längtan efter varandra under ensamhetsåren
det svartas längtan efter det vita
samla det en gång och
stäm det i samklang i ditt Rike.28

Noter
1 Alva Ekström, Inget är skapat utanför. Teologi och kontext i Anders Frostensons förfat-

tarskap och teologi, Karlstad University Studies, 2006:16 (diss. Karlstad 2006).
2 Anders Frostenson, Med lyfta händer (Stockholm 1936 [1932]), s. 15.
3 Anders Frostenson, Genom lyckta dörrar (Stockholm 1938), s. 36.
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4 Mats Trondman, Bilden av en klassresa (Stockholm 1993). Rapporten grundas på nutida 

människors erfarenheter men ger i korta avsnitt tillbakablickar mot tidigare generationer. 

Se till exempel s. 48–52.
5 Anders Frostenson, Ur min visbok (Göteborg 1978), s. 30.
6 Frostenson, Ingen utanför. Psalm- och visandaker (Älvsjö 1983), s. 90.
7 Nils Ferlin, Barfotabarn (Stockholm 1977 [1933]), s. 27.
8 Anders Frostenson, På väg (Stockholm 1935), s. 39.
9 Anders Frostenson, Barn av två världar (Stockholm 1950), s. 95. 
10 Se psalm 588, vers 4, i 1986 års psalmbok, omarbetad av Anders Frostenson och Britt G. 

Hallqvist: ”Han, alla herrars Herre, kom/ ej hit för att befalla. / Han levde här i fattigdom 

/ och gav sitt liv för alla. / Och vid sin bortgång skänkte / han / oss detta testamente: / 
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11 Anders Frostenson, På väg, s. 57.
12 I De första kristnas böner (1982) har Anders Frostenson samlat en rad fornkristna böner. 
13 Psalmerna 48, 196, 198, 241, 268, 382, 535, 580 och 584 i 1937 års psalmbok är 

författade av Frostenson.
14 Se även psalm 102:2 i 1986 års psalmbok: ”En och en vi måste stiga / till det kors som allt 
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15 Anders Frostenson, Du böjde dig ned över jorden (Stockholm 1944), s. 13.
16 Anders Frostenson, Kring bordet i ditt rike (Stockholm 1945). Sidorna i boken är 
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18 Anders Frostenson, Pillertrillaren (Stockholm 1958), s. 138.
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20 Se psalm 31 i 1986 års psalmbok.
21 Anders Frostenson, Du böjde dig ner över jorden (Stockholm 1944), s. 36.
22 Kyrkovisor för barn, nr 742:6.
23 Anders Frostenson, På väg, s. 56.
24 1986 års psalmbok, nr 87.
25 I Cantate Domino infördes även, utöver nuvarande psalm 289, de av Frostenson förfat-
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26 1986 års psalmbok, nr 310:2. 
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1969 års psalmkommitté med ledamöterna Anders Frostenson, Berndt Erneholm, Esbjörn Bel-
frage, Per Olov Nisser, Ulf Björkman och Harald Göransson i september 1969, Stora Sköndal.  
Bildkälla: Karin Lidman-Frostenson, Garphyttan.

1969 års psalmkommitté överlämnar sitt betänkande Psalmer och visor 76. Tillägg till Den svenska psalm-
boken, Stockholms slott 1976. Från vänster: Anders Frostenson och kommitténs ordförande Ulf Björkman, 
drottning Silvia och kung Carl XVI Gustaf. Foto: © Leif R Jansson/SCANPIX 1976, Stockholm.



”Stadens parker lövas”
Samhälle och samtid  

i Anders Frostensons psalmer

Per Olof Nisser

Spelade samhället och samtiden någon central eller medveten roll för Anders 
Frostensons texter? När han beskrev psalmens uppgift och inriktning kan 
man nästan få intrycket att han tog avstånd ifrån påverkan av tid och rum. 

Som en programförklaring skrev han:

En ny psalmton borde ju genom både text och musik förmedla något som 
är på en gång ohört och igenkänt, främmande och förtroget. Varifrån 
skall det komma? Inte från vår egen tid – dess röster, stämningslägen, 
problematik, språkaktualiteter. Men från Ordet och dogmat, sådant det 
lever och talar i denna tid.1 

Han förtydligade sig i ett principprogram för psalmförfattare: Det räcker inte 
med prediko-, andakts- och uppbyggelsetankar i största allmänhet, skriver han, 
inte heller med en återgivning av egna fromhetsupplevelser. Man ska röra sig över 
troslivets marker, lyssna och finna platser ”där en vind blåser och en eld brinner”. 
”Det är”, skriver han, ”ur bibelordet och framför allt det i dogmat tolkade och 
i sitt sammanhang insatta bibelordet innehållet skall hämtas”.2 Alltså: Ordet 
och dogmat. Punkt. För frågan om samhälle och samtid i Frostensons psalmer 
är det intressanta här emellertid formuleringarna ”i sitt sammanhang insatta” 
och, från det tidigare citatet, ”sådant det [dvs. ordet och dogmat] lever och talar 
i denna tid”. Det är ett viktigt korrektiv mot den eventuella frestelsen att tolka 
Frostensons psalmprogram ur ett exklusivt kyrkoperspektiv, som begreppen 
”dogm” och ”bibel” kan inbjuda till. Vad Frostenson säger är ju att Ordet och 
dogmat inte lever i ett vakuum. De är ljuskällor som belyser och genomlyser vår 
egen tid, vårt eget liv och vårt eget samhälle. Monterar man bort dessa ljuskällor 
blir det inte längre psalm.

Ordet ”dogm” kan färgas av vårt sätt att uppfatta ordet ”dogmatisk”: ”Han 
är så dogmatisk”, dvs. som något fyrkantigt, tjurigt oböjligt, absurt principstyrt. 
I det perspektivet verkar Frostensons hållning förbryllande, han som så lite 
brydde sig om föreskrivande rutmönster och vars livsmiljö av en norsk jour-
nalist karaktäriserades som ”levende uorden”. Naturligtvis handlar det om en 
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annorlunda förståelse av ordet. Frostenson kände skillnaden. Å ena sidan kunde 
han uttrycka sig så här (mina kursiveringar): 

Pär Lagerkvist skriver: ”Vi är instängda mellan morgon- och afton-
rodnaden som mellan murar av eld”. Det är en poets heta upplevelse 
av sin dag. Om det kristna livet, då det inte förträngs av dogmer eller 
fromhetsschemata, skulle det kunna sägas att det leves mellan skapel-
sens morgon och uppståndelsens. Som mellan murar av eld.3

Å andra sidan uppfattade han dogmens släktskap med poesin, som i den nicenska 
trosbekännelsen, i Luthers förklaringar till trosartiklarna, i liturgins bärande 
formler. Dogmat kämpar samma kamp som psalmen, att ge uttryck för kristen 
tro i ett mänskligt existentiellt nu-sammanhang, ett som också befinner sig i 
oupphörlig rörelse. Både dogmer och psalmer är förvaltare av ett arv från tid till 
tid, båda riskerar att bli förbisprungna och att stelna, båda behöver vitaliseras. 
Trosbekännelser, katekeser och liturgier byter språk och skiftar innehållsliga 
accenter, psalmer finner nya uttryck i text och musik för nya perspektiv. Och 
det är omvärlden, världen, som skriver agendan. 

Spåren av dogmats och psalmens existensrum, dvs. samtid och samhälle, finns 
men är inte påträngande i Frostensons psalmer. Man kan kanske se det mot bak-
grund av hans intresse för äldre psalm, särskilt reformationstidens och 1600-talets 
psalmer. Och han bekände sitt hjärtas fröjd vid läsningen av den latinska hymnen.4 
I hans egen psalmdiktning finner man tydliga exempel på inflytandet därifrån. Om 
den ambrosianska hymnen och dess struktur erinrar flera texter i Kyrkovisor för 
barn 1960. Några fyrradiga strofer, utan språkligt pynt. Där omsätts också hans 
program i psalm. Två eller tre korta strofer som återberättar en bibeltext, precist, 
substantiellt och med suverän lätthet, och en tillämpande slutstrof:

De trodde att Jesus var borta. 
De trodde att Jesus var död.
Då stod han på stranden en morgon
som lyste röd. 

Han stod mitt ibland dem som förut. 
Bland stenarna brann det en glöd.
Han lät dem få fiskar i näten
och gav dem bröd. 

Tro inte att Jesus är borta.
Tro inte att Jesus är död.
Han lever och ger oss att äta
av livets bröd. 

    (Sv ps 156)
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Ibland tror jag det är i de här trakterna vi har den bästa svenska psalmen. I texter 
av det här slaget finns emellertid inga spår av samtid och samhälle. Inga El Al-plan 
ritar streck över himlen, inga utsläpp och miljögifter slår ut fiskarna i Genesaret. 
Men desto tydligare framträder ett samtidighetsperspektiv. Han lever. Han ger 
oss att äta. Tro inte annat. Just det är ett framträdande drag i Frostensons texter. 
Det finns egentligen inget evangeliets ”då”, men väl ett evangeliets ”nu”. 

Tidlös och tidsbunden psalm

På så sätt har Frostenson slingrat sig ur den besvärliga konflikten mellan tids-
bunden och tidlös psalm. När psalmkommittén inledde sitt arbete 1969 var det i 
skuggan av 1968, året ”när allting var i rörelse” för att låna en boktitel5, då bl.a. 
USA:s krig i Vietnam stod i fokus för politisk debatt och moralisk upprördhet. I 
det klimatet vann en text av Anders Fugelstad pris i en tävlan om bästa moderna 
andliga visa. Den hette ”Julfrid över jorden”:

v 1. Så blir det då frid över jorden till slut
Och alla får glögg och har kul
Enligt tredje advents AFP-telegram
Blir det två dygns vapenstillestånd i Vietnam
Och soldaterna ska fira jul,
Och soldaterna ska fira jul.
[…]
v. 4 Så blir det då frid över jorden till slut
och bakhållsminerad terräng.
en underlig tystnad vid bergen och kusten,
en olycksbådande stillhet i luften - 
det blir snart som vanligt igen.
det blir snart som vanligt igen.6

Melodin av Bertil Hallin var så skickligt konstruerad att man, polariserande, 
kunde sjunga ”Härlig är jorden” con bocca chiusa som ackompanjemang.7 

Det var en tid då orättvisa politiska och ekonomiska strukturer, maktövergrepp, 
människoförnedring och annat stod under särskilt kritisk lupp, och texter med 
motiv från Soweto, Memphis och andra platser skrevs, tonsattes, och sjöngs. 

I debatten om ny psalm på det sena 1960-talet deltog, med starkt kritiska 
förtecken, litteraturvetaren professor Carl Fehrman. Han skrev ett versifierat 
program för den nya psalmen:

Med oss som har störtat Gud från hans tron
Sjung en psalm, ta en ton!
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Om påven och pillret och rätt till abort,
Sjung en sång, men kort!
För fångar på Leros som inte kan fly
Sjung en sång, men en ny!
För dem som blev dränkta i regn av napalm
Vad hjälper en psalm!
Var hjälper oss änglar och åsnor och lamm?
Gör fred i Vietnam!8

Vietnamvåndan gick inte spårlöst förbi någon, och jag kunde själv, som medlem 
i den nya psalmkommittén, nog känna stark irritation över att behöva läsa an-
hopningen av idylliserande texter som aningslöst sjöng julen till medan världen 
utanför exploderade i brand, blod, lidande, ondska. Skulle psalmboken fungera 
som ideologisk brandvägg?

Men Vietnamn, Soweto och Memphis är glömda av de flesta idag; namnen 
väcker inte upp samma känslor som då – och med namnen skulle det angelägna 
ärendet sjunka ner mot det liknöjda konstaterandets botten om texterna hade 
kommit in i psalmboken. Man kunde lika gärna skriva psalmer om Poltava och 
Stockholms blodbad. Ingen bryr sig längre. 

Vad jag vill säga är att det kan vara lätt att gå i aktualitetsfällan, särskilt om 
moralisk indignation är med i spelet. Anders Frostenson hemföll aldrig; endast 
i en psalm anas en samtida politisk scen. Jag återkommer till den. Han surfade 
inte på indignationens vågkam. Han klarade sig utan det spektakulära och utan 
lättköpta popularitetspoäng. För psalmboken valde han ett mer lågmält, men 
därför inte mindre intensivt, uttryck. Ordet och dogmat skulle ge substans åt 
en hållning som stod emot det onda och som kunde föra rättfärdighetens och 
kärlekens talan oberoende av tidens och samhällets alla nyckfulla växlingar. För 
nuet förstenas inte. Men orter och årtal blir snart övervuxna av glömska.

Identifikation med människan i nuet

Så tar Frostenson ett steg ännu närmare människan. Psalmen, som uttryck för 
evangeliets nu, gäller inte bara tiden och platsen utan först och främst männis-
kan, för hon är själva den fortgående berättelsen, texten i kontexten. I en rad 
aforistiska funderingar kring psalmens väsen 1975 skrev han bl.a.

Vad vi behöver är identifikationspsalmer – inte oppifrån: predikstolen, 
katedern, upphöjda teologivärldar ner till den ansiktslösa massan, 
kallad ”församlingen”, psalmer – visor där vi känner igen oss själva, 
vår situation och problematik (gärna i första strofen) och som sedan 
kan ge ett meningsfullt mönster åt våra liv.9 
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Man lägger märke till att Anders Frostenson här nämner människors problema-
tik som en viktig utgångspunkt, medan han i citatet tidigare menade att det den 
nya psalmen borde förmedla inte skulle hämtas från ”vår egen tid – dess röster, 
stämningslägen, problematik, språkaktualiteter”. Tanken är naturligtvis den att 
å ena sidan psalmens eget innehåll inte skulle hämtas från ”vår egen tid”, men 
å andra sidan att det var desto viktigare att detta innehåll tog människans egen 
situation och hennes frågor på allvar, mötte människan på hennes egna villkor, 
men samtidigt förblev en arkimedisk hävstångspunkt utifrån. Det senare handlar 
om en pedagogiskt utgångspunkt, det förra kanske man kan kalla en teologisk 
utgångspunkt. I ett brev 1972 till Olov Hartman skrev han att han ville börja med 
människan, ”dra henne ut på djupen”. Brevväxlingen gällde den välkända psalmen 
”Guds kärlek är som stranden” (Sv ps 289), och Frostenson fortsätter:

Det är en stor ljus öppning, sen skärps innehållet strof efter strof så 
man kan tala om domen i slutstrofen. Jag tror att alltför många av våra 
psalmer och visor skärmar av för sig genom att börja med en åkallan 
av Jesus eller Gud. Det är väl bättre att börja där människorna är och 
sen leda dem något steg framåt mot vad man vill ha sagt.10 

”Att börja där människorna är.” ”Där”, det är samhället och samtiden. Tydligare 
kan det väl knappast bli sagt. Där är också psalmens plats. Där är psalmens 
presens. Hur slår det igenom i hans psalmer?

Idag – här – mitt ibland oss …

En närläsning av Frostensons texter drar strax uppmärksamheten till några 
ord och formler som förekommer med sån frekvens eller har en så markerad 
ställning i texten, och som ger uttryck just åt psalmens presens, att de kan sägas 
vara karaktäristiska för honom. Jag tänker på ord och uttryck som Idag – här 
– nu – mitt ibland oss.

”Jesus finns bland oss idag” (Sv ps 591). I en psalm med omisskännlig väckelseton 
står det ”Jesus är ute och söker/ vem skall han finna idag?” (Sv ps 225:1). Psalmen 
växte fram ur nu-situationen, för de stora möten som utvecklades kring Gustav 
Vasa kyrka, med Ulla Lidman Frostenson som förkunnare, från 1941 och tre och ett 
halvt år framåt. Väckelsetonen finns där. Men utan de slöjor av den sentimentalitet 
och moralism som kunde ligga över många traditionella väckelsesånger. Texten är 
som barn av sin tid en förnyelse av väckelsesången i riktning mot det sakliga mer 
än det känslosamma, mot verkligheten mer än mot önskedrömmarna. Handlaget 
med människan är lätt, ingen skuldbeläggning, inga hot om undergång och dom. 
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Utgångspunkten var existentiell, det handlade om människorna på Norrmalm, 
runt Odenplan, där Gustav Vasa kyrka ligger.

”Inte bortom havet, där är inte svaret, men i ordet, talat, här till oss idag” 
skriver Anders Frostenson i en annan psalm (nr. 25). ”Här – idag” – texten är 
dubbelförankrad i nuet genom att Frostenson till ”idag” fogat ett ”här”, också 
ett ord som ofta förekommer i betonad ställning i hans texter.11

Ett annat uttryck, som Anders Frostenson nog är ensam om i psalmboken, 
är formuleringen ”mitt ibland oss” – ”Själv du mitt ibland oss går” (Sv ps 298). 
Det möter i flera av hans psalmer.12 Mitt ibland oss blev betecknande nog också 
titel på en viktig samling visor, som Frostenson gav ut tillsammans med Lars Åke 
Lundberg 1969. I förordet till den sångsamlingen – närmast avsedd för ungdom 
– delar Frostenson med sig av några viktiga markeringar. En har att göra med 
psalmens autenticitet eller äkthet. Han ber om ursäkt för att han, som 62-åring, 
skrev ungdomspsalmer, han som alltid hävdat att såna borde skrivas av ungdo-
men själv. Mot det invänder Lars Åke Lundberg i sin del av förordet att texter 
som Anders Frostensons ”Öster, väster, norr och söder” betytt mer för honom 
än alla psalmer under rubriken ”Ungdom” i 1937 års psalmbok, och fortsät-
ter: ”Kanske det vore dags att inte understryka det här ungdomsbegreppet så 
mycket. Vi är ju alla människor. Lever i samma värld […]. Därför har vi behov 
av att sjunga samma sånger”.13 Nästan bokstavligen befann sig Frostenson själv 
1968–69 någonstans ”mitt i”. Han var i Genève, i sitt rum på studenthemmet 
John Knox center omgiven av vibrerande popmusik. Han läste texter och fäste 
sig bl.a. vid den engelske trubaduren Sidney Carters visor för ungdom. Här fann 
han ett släktskap med de gamla hymnerna: ”konkretion, rakt-på-sak-språk och 
ett fast dogma”, skriver han.14 Här knyts alltså allt samman, nu och då, dogma 
och existentiell ungdomsvisa. Men han skriver också: ”Man behöver inte resa 
så långt för att hitta dem” (dvs. visor av den här typen). Han satt på golvet i 
allaktivitetshuset på Gamla Brogatan i Stockholm, efter träiga sammanträden 
med psalmkommittén på Jordbruksdepartementet: 

Jag dricker en kopp kaffe i baren, spelar pingpong, läser vad som står 
textat på väggarna, sitter på golvet. Det kommer alltid någon eller några 
och sätter sig bredvid. De som rör sig där är mänskor utan masker för 
ansiktet. Det är Guds människor. Där ska kyrkans sång vara. Kanske 
inte bara där. Men också och med en viss förtur där.15

Det är här någonstans hans texter växer upp, mitt ibland oss.
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… och ”Guds eviga nu”

Och så till ordet Nu. Det är frekvent i psalmbok överhuvudtaget, bland annat 
eftersom det var till god hjälp när äldre texter skulle revideras på 1970- och 
80-talen och verbens plural-, imperativ- och andra äldre former inte längre 
var gångbara. ”Vänden om I sorgsna sinnen” blev ”Vänd nu om, ni sorgsna 
sinnen”(Sv ps 541:1, Frostensons bearbetning). Ordet ”nu” användes f.ö. så 
flitigt av de prövade textbearbetarna att det fick beteckningen ”revisionsjoker” 
i psalmarbetets inre krets. Det är naturligtvis inte utfyllnadsordet jag tänker på, 
utan dess emfatiska funktion, ”Nu guds kärlek tag emot” (Sv ps 331), som ut-
tryck för närvaro i tiden, för samtidighet. I den meningen förekommer det tätt 
i Frostensons egna texter.16 

Avståndet var på något sätt Frostensons fiende: ”Inget avstånd mer, ej främ-
lingskap” skriver han i nattvardspsalmen ”Gud är en av oss vid detta bord” (Sv ps 
396). Det hade att göra med hans livslånga känsla av utanförskap. Men det hade 
nog främst att göra med att han delade en av reformationens grundhållningar, att 
inte placera Gud i en metafysisk överbyggnad eller i ett ecklesiastikt reservat utan 
mitt i vårt eget liv, vår egen tid och vårt eget samhälle.

I sitt arbete Den svenska psalmen från 1963 skriver hymnologen Allan 
Arvastson:

Kyrkosången var […] för Luther ett spontant uttryck för upplevelsen 
av evangeliet som en reell verklighet i, för att citera en bekant svensk 
återgivning av ett ställe i Augustinus’ Självbekännelser, ett ”Guds eviga 
nu”. Evangeliet är en makt som verkar i nuet.17

Jag har i min ägo Anders Frostensons exemplar av den boken och just det här 
avsnittet, om den evangeliska kyrkovisan som uttryck för Guds samtidighet, är 
försett med flera markeringar av Frostensons blyertspenna. Luthers kritik av 
den romerska kyrkan kom ju att bli ett ferment som utnyttjades i politiskt syfte 
i det dåtida feodala Tyskland, för och emot hans tankar, med mänskliga offer 
som följd. Sin första kyrkovisa skrev Luther vid beskedet att två av hans vänner 
avrättats i Bryssel. Det blev en upprörd, upprorisk och kraftfull text, med de 
inledande orden Ein neues Lied wir heben an som ett slags programförklaring. 
Den nya sången blev ett verktyg i kampen för evangeliets rätt att ta sig uttryck 
nu och här. Jag tror att den programförklaringen var giltig också för Frostenson, 
låt vara att bakgrunden till hans psalmer är bra mycket lugnare. 
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Bondpojken som blev storstadens psalmist

Jag nämnde något om väckelsemötena i Gustav Vasa kyrka, som senare avlöstes 
av de märkliga möten i Ostermans – en statusbilfirma på Birgerjarlsgatan – mar-
morhallar i Stockholm. För dessa möten skrev Frostenson en kampsång, som 
aldrig kom in i någon psalmbok, med slutorden: ”Vattnad av livsälven blommar 
/ storstadens öken av sten”. Bilderna av den himmelska staden hämtade från Jo-
hannes Uppenbarelse (Upp. 22:1–2) med floden, klar som kristall, och profeten 
Jesaja, om öknen som skall blomma (Jes. 35:1–2), tillämpade han på Stockholm 
– en apokalyps här-nu-idag i kortfattning, som nog är typisk för 30- och 40-talens 
Anders Frostenson.18 Bondpojken från Loshult blev storstadens psalmist. Staden i 
psalmboken hade fram till Frostenson alltid varit Jerusalem, fr.a. den himmelska 
men också den jordiska: ”Se vi gå upp till Jerusalem” (Sv ps 135). I en festskrift 
1969 till den norske biskopen Johannes Smemo mediterar Frostenson över en dikt 
av William Blake, ”Ett nytt Jerusalem”. Dikten bär, säger han, en vision, men en 
som inte ”blir eskapism, utan flyttad rakt in i nuet, samhället och den sociala nöden. 
Fabrikerna står i lika skarp kontur som de gyllene spirorna och portarna”.19 Han 
påminner om att det var i de stora städerna kristendomen först fick sin spridning: 
Efesos, Korinth, Rom. Och han fortsätter: 

I psalmlandskapet vandrar man ännu i stor utsträckning kring på åkrar 
om vilka man inte riktigt vet om de ligger i Palestina eller runt de små 
sockenkyrkorna. Mer än 70 procent av människorna bor i städerna, 
med det är sannolikt inte mycket mer än 0,7 procent av psalmens bild 
som är stadsbild. Det är påtagligt att en omfattande förnyelse behöver 
ske här.20 

Samtidens stad och dess gator spelar nu en inte framträdande, men ändå tydlig, 
roll i några av Frostensons texter. Han talar om ”stadens och gatornas sång” (Sv 
ps 443:1) och det som gett den här framställningen dess rubrik: ”stadens parker 
lövas” (Sv ps 470:1). Det en tolkning av en text av Johannes Damascenus, den 
högt uppsatte ämbetsmannen från 600-talet som drog sig tillbaka till klostret 
S:t Sabbas mellan Jerusalem och Döda havet. Varken i den grekiska texten eller 
den engelska översättning, som var Frostensons ingång i den, står någonting om 
staden och dess parker. Men väl om våren, ”årstidernas drottning”. Så bilden är 
hans egen. Den väckte, minns jag, förargelse hos någon landsbygdsförsamling i 
dess remissvar på förslaget till ny psalmbok: till allt annat elände som den här 
nya psalmboken ställde till hade den nu också fallit offer för urbaniseringen. I 
den psalm, som jag tror kanske stod Anders Frostenson närmast, ”Jag ska grå-
tande kasta mig ner” (Sv ps 311) blir staden platsen för livets hemkomst: ”jag 
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vet ej var jag är, men jag vet, / att en boning åt mig är beredd, / vid ett hav i en 
stad som fanns till, / som fanns till innan städerna fanns”. 

I en av de få psalmer i psalmboken, som direkt anspelar på den moderna sta-
den och människans liv där, ”Genom gatans trängsel” (Sv ps 499) talar Frostenson 
om gator, ”nötta av miljoner steg”, om trafikens brus, om hets och rusningstid 
– och om behovet av den stillhetens punkt väl varje människa behöver för att 
orka vara människa. Vidare kan vi kan erinra oss att hans idrottspsalm ”Du, o 
Gud, är livets källa” växte fram i 1930-talets Stockholmsmiljö. Den har i 1986 
års fattning (Sv ps 586) rensats på det idrottsliga. ”Hög är idrottslekens syftning, 
stort och manande dess mål” (1937 års psalmbok 535) får vi – dessbättre med 
tanke på idrottens kommersialisering – inte sjunga längre, och det var nog ändå 
i mest patetiska laget. Kvar har vi emellertid en god skapelsepsalm. 

1930-talets impulser

1930-talets Frostenson höll sig livet ut. Då grundlades hos honom många av de 
värden och principer som bar upp hans psalmdiktning genom åren. Här kan bl.a. 
spåras inflytandet från Oxfordgrupprörelsen med dess absoluter: absolut ärlighet, 
renhet, osjälviskhet och kärlek, med dess drag av öppen mänsklig gemenskap 
och sina ambitioner att förvandla människan och med det samhället. Frosten-
sons beroende av grupprörelsen har beskrivits i en läsvärd artikel av professor 
Anders Jarlert21 och ska inte utvecklas vidare här, men kan inte heller förbigås 
onämnt. När begrepp som exempelvis ”lyda” och ”dela” möter i Frostensons 
texter kan man spåra influenser från grupprörelsen – se Sv ps 102, ”Tung och 
kvalfull vilar / hela världens nöd på Jesu hjärta”.

1930-talet var en omvandlingstid och många av de gamla gällande moraliska 
och estetiska värdena stjälptes över ända. Arkitekterna gick till storms mot rå-
dande arkaiserande stilideal under fältropet ”acceptera” och funkishusen växte 
upp med rymd, ljus och saklighet som ledmärken.22 Proletärförfattarna trädde 
fram med författargruppen Fem unga, med Artur Lundkvist som språkrör, den 
litterära vitalismen pläderade för en bejakelse av livet, obundet av moraliska 
tabun, och för en nyglad hedendom. Målarkonsten sökte sig nya vägar där 
Halmstadsgruppens surrealism hämtade näring från psykoanalysen. Det är föga 
överraskande att denna plötsliga kulturella peripeti skapade motsättningar och 
konflikter. Agnes von Krusenstjernas von Pahlen-serie väckte upp den moraliska 
indignationen liksom processen kring Bror Hjort, som åtalades och fälldes för 
sedlighetssårande skulpturer. En ungdomens masspetition, med bred ungdoms-
anslutning, mot smutslitteraturen överlämnades till kronprinsen; ett av resulta-
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ten blev bildandet av en kristen litteraturnämnd.23 Mot detta rasade bl.a. Sven 
Stolpe medan man från kyrkligt håll – Gustaf Aulén, Manfred Björkqvist, Yngve 
Brilioth, Olov Hartman, Martin Lindström – i mer balanserat tonläge uttryckte 
bekymmer för kulturens och samhällets dehumanisering.24 – Vilken var Fros-
tensons position i denna turbulens? I Ivar Lo Johanssons självbiografi skymtar 
han, och han ensam, förbi som en av dem som från kyrkligt håll opponerat mot 
bildandet av den kristna litteraturnämnden som ett uttryck för trångsinne och 
censur.25 Moralism var Frostenson främmande. När Oxfordgrupprörelsen, under 
beteckningen MRA (Moralisk upprustning) senare av många ansågs träda över 
gränsen mellan moral och moralism förefaller det som om Frostenson inte var 
med längre. Man kan lägga märke till att i Frostensons texter möter praktiskt 
taget aldrig ordet ”synd”. Jag har, med stöd av några fragmentariska samtal med 
honom kring den frågan, intrycket att det hänger samman med hans avstånds-
tagande från en kristendom, som byggde mycket av sin makt över människorna 
genom att predika deras syndfullhet och Guds dom så som han mötte det i sin 
barndoms och ungdoms kyrka och samhälle. Man villkorade Guds nåd, for-
mulerade evangelium i konditionalis.26 Ordet är därför i det närmaste struket 
ur hans vokabulär. Men saken och ärendet finns kvar med andra förtecken och 
i annan språkdräkt. Han såg på ett lutherskt sätt människans historia som en 
kamp mellan människans självhävdelse och hennes kallelse att lyda Gud, mellan 
splittring och helhet. I en psalm från 1978 går han tillbaka till urhistorien: 

I Adam är vi alla ett, 
och Adams svek var vårt. 
Vi gömde oss bland Edens träd 
när Herren sökte oss.

Vi flydde, och då kom vi bort
från Gud och från varann.
Vår egen väg vi ville gå.
Blott ensamhet vi fann. 

   (Sv ps 229:1–2) 

Han talade istället hellre om frihet och befrielse. ”Guds kärlek är som stranden” 
(Sv ps 289) är kanske hans största psalm om frihet och gudomlig frisägelse. 
Texten går tillbaka på en tysk kyrkovisa, ”Gott schenkt Freiheit”, samtidigt som 
den, som han själv sagt, har sina rötter i hans eget liv och hans egen miljö. Men 
frihet är också ett politiskt centralt begrepp och används så i den text av Fros-
tenson som kommit att kallas ”Frihetens träd”, skriven 1968. I sin ursprungliga 
fattning hade texten den starkaste politiska laddningen av alla som publicerades 
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i psalmkommitténs första förslag till nya psalmer 197527 – och delar den med 
några få andra också i 1986 års psalmbok. Anspelningen på latinamerikanska 
befrielserörelser var tydlig och kanske skymtar Camillo Torres och Che Guevaras 
skäggiga ansikten nånstans mellan raderna i den andra strofen:

Vi tror du är med
bland dem som för fred 
och frihet och rätt 
mot bergen sig drar, 
till djungel och skog, 
vår broder och vän 
tills jorden igen 
är mänskornas hem.

Kyrkomötet reagerade med osviklig ängslan och texten fick en beskedligare om än 
för all del godtagbar justering: ”Vi tror du är med/ bland dem som för fred/ för frihet 
och rätt/ och fattigas sak/ ger livet idag” (600:2). Men man kan hålla med docenten 
Esbjörn Belfrage som skrev: ”I 1986 års psalmbok nr. 600 har den politiska ladd-
ningen desarmerats, men i versionen från 1968 glöder ännu stubinen.”28

När psalmboksarbetet inleddes 1969 ingick i uppgiften att hitta psalmer för 
vissa angivna områden, bl.a. för arbetslivet. Om motionärerna i psalmboksfrå-
gan vid kyrkomötet 1968 hade studerat det senaste århundradets psalmhistoria 
hade sannolikt denna tanke snabbt begravts. Inte minst 30-talets psalmhistoria 
är kantad av kapsejsade förslag av Natanael Beskow, Nils Bolander, och Anders 
Frostenson, sedan latinisten Bernhard Risberg redan 1902 gjort ett behjärtat 
försök till psalm för gruvarbetare, ”Jag stiger åter neder / till rum, där ständig 
natt” osv. Det skulle föra för långt att diskutera skälen, men sammanfattningsvis 
kan sägas att särskilt Beskows texter hade en dynamisk kraft men besvärades 
av vad man uppfattade som en alltför socialistisk färgad vattenstämpel, något 
som beslutshavarna inte riktigt kunde hantera. En skickligt uppbyggd dynamik 
präglar också Frostensons text: ”När mitt i surr av remmar, hjul och trådar / 
man lystrar till, böjd över bänk och bord”. Han hämtade den från en engelsk 
sångsamling, Songs of Praise (1931), som han hittat i en boklåda i Lund, ” When 
through the whirl of wheels”. Vad han nog inte visste var att han därmed im-
porterat den engelska kyrkans industrimissions särskilda psalm, kallad ” Hymn 
of the Industrial Christian Fellowship”.29 Texten blev i Frostensons händer en 
bildrik apokalyps, där Kristi återkomst anas i maskinljud och kolhärdssken. 
Genom sin struktur – en enda språklig mening över textens fem strofer – skapas 
en blandad känsla av rastlöshet och väntan som överraskande bromsas upp i 
slutstrofen, där Kristus saktmodigt går i arbetskläder och sopar verkstadens 
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golv. Man kan kanske spekulera i om Frostenson hade tagit intryck av den 
optimistiska maskindyrkan som präglade Fem unga; Arthur Lundkvist tolkade 
i sviten ”Arbetet” maskinernas dån som ”en väldig brusande psalm i den nya 
tidens tempel”.30 Men texten försvann snart ur psalmboksförslagen. Det kanske 
inte är att beklaga. Om inte psalmkommittéerna hade tagit död på den, liksom 
på Beskows texter, hade tiden snart gjort det. I 1986 års psalmbok är arbetslivet 
knappt spårbart, men Frostenson har i en förbönspsalm tagit upp en tanke, som 
han är ensam om: ”När vi knäpper våra händer / tar vi i vår förbön med / dem 
som varje dag oss tjänar / genom sina händers verk” (Sv ps 528:2). 

Nattvard, delaktighet, närvaro, värld

Det är också i 30-talets miljö som grundstenarna till hans nattvardspsalmer 
placeras ut. Jag vill sluta med några ord om dem eftersom jag uppfattar dem 
som något av både centrum och tyngdpunkt i hans psalmförfattarskap – han 
skrev f.ö. betydligt fler texter med nattvardsmotiv än de som finns represen-
terade i psalmboken. Och det är hållningen, riktningen i dem som gör att det 
är motiverat att ta upp dem i ett sammanhang som handlar om samhälle och 
samtid, om världen. Världens brustenhet plågade honom uppenbarligen. Kanske 
det hängde samman med den bristning han bekände gick genom hela hans liv. 
Kyrkans kallelse var att tjäna världen så att den läktes: ”Genom kyrkans tysta 
förbön / buren fram i tålig tro / andas världen, rörs mot enhet, / läks dess djupa 
sår ihop” (Sv ps 528:3). I det perspektivet ser han gemenskapens sakrament, 
en förebild för och sammanfattning av mänsklighetens communio. Nattvarden 
blir inte en sluten handling för en sluten krets i en sluten kyrka: ”han är Herre 
över jorden – / Vänt mot folken altarbordet. / En är världen. Den oss kallar. / 
Ett är brödet, tillhör alla. / En är kalken, som oss skänker / hans försoning utan 
gränser” (Sv ps 394:3) Redan anslaget i hans första nattvardspsalm visar den 
riktningen: ”Du öppnar, o evige Fader / i Kristus din famn”. Det kunde vara 
texten till Sörensens bekanta altartavla i Linköpings domkyrka, från samma tid. 
Tempus, presens är signifikativt. Det är nu Gud handlar, är. Bordet får i hans 
texter en särskild symbolfunktion. Här: ”vänt mot folken”. I refrängen till en 
annan nattvardspsalm, ”Gud är en av oss vid detta bord”, uppfattar man en den 
utanförställdes trosbekännelse. Gränsen mellan kyrka och värld, eller viktigare: 
mellan himmelsk Gud och jordisk människa, är upphävd. 

Frostenson har berättat om en vision han hade. Han satt på Stockholms 
central, bland de hemlösa och avsidesställda som brukar samlas där för lite 
värme och ljus. 
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Tänkte: det är min nästa. Så såg jag plötsligt mot fondväggen i starkt vitt 
ljus de här orden skrivna: Hoc est corpus meum. Detta är min kropp.31

Här bland de utslagna, trasiga, smutsiga, hemlösa tog Gud gestalt, en lika frånstö-
tande tanke för våra välartade kyrkoförsamlingar som för fariséer och skriftlärde 
kring Jesus en gång. Himmelriket ska inte stinka av smutsiga kläder och finkel, 
sången inte störas av sluddrigt tal och skrik. Men Anders såg det skrivet, över 
deras toviga huvuden och nerdragna luvor. Någon annan översättning var inte 
möjlig. ”Hoc est corpus meum” – det är nattvardens instiftelseord på latin. På 
ett bord av nöd och brist dukar Gud sitt bord till måltid. 

Tyst likt dagg som faller
Sonens vin och bröd 
dukas på vårt hjärtas 
bord av brist och nöd 
mättnad för vår hunger, 
liv som räcks ur död. 

   (Sv ps 395) 

De raderna i en av hans nattvardspsalmer springer inte bara fram ur teologisk 
reflektion utan ur existentiella upplevelser, hämtade från skuggsidorna av vårt 
samhälle. Frostenson har, i en kommentar till den här texten, erinrat om urkyr-
kans agapemåltid, bordet där måltiden delades med de fattiga – och om det delade 
brödet vid kaféborden i 30-talets Klarakvarter, där den som lyckats kränga en 
dikt till någon tidning i grannskapet svarade för betalningen. En vänskapens och 
ödesgemenskapens kommunion.32 Utan Klarakvarteren och 60-talets Stockholms 
Central hade inte den här psalmen varit möjlig.

Så bottnar mycket, kanske egentligen allt, i Frostensons psalmer inte bara i 
lydnaden mot Ordet och dogmat, utan i också öppenheten för samhället, samtiden 
och människan som både skapar och måste underkasta sig den. Där är hon ställd 
att vara den hon är. Inte mer, inte mindre. Som han säger i en av sina psalmer: 
”Allt som förr och allt ändå / genom dig förändrat” (Sv ps 457:4).
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Sven Lidman omfamnar dottern Ulla och svärsonen under bröllopsfesten, 
Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 7, Stockholm. Bildkälla: Karin Lidman-
Frostenson, Garphyttan.

Bröllopsmiddag för Ulla Lidman och Anders Frostenson år 1941, Filadelfia-
kyrkan, Rörstrandsgatan 7, Stockholm. Till höger syns Alma och John Frostenson. 
Vigselakten hade dessförinnan hållits i Gustav Vasa kyrka på Odenplan. 
Bildkälla: Karin Lidman-Frostenson, Garphyttan.



Paret Lidman-Frostenson konserverar frukt i familjen Lidmans kök, Frejgatan 62, Stockholm, 1941. 
Enligt flera familjemedlemmar är bilden iscensatt eftersom både Ulla och Anders ogärna ägnade sig 
åt hushållsbestyr vid denna tid. Bildkälla: Karin Lidman-Frostenson, Garphyttan.



Ulla Lidman och Anders Frostenson poserar hemma hos familjen Lidman, Frejgatan 62, Stockholm, 
1941. Bysten i bakgrunden föreställer Ullas far, Sven Lidman, författare och ledargestalt inom 
pingströrelsen. Bildkälla: Karin Lidman-Frostenson, Garphyttan.



Psalmer som förenar
Anders Frostenson  

och de fria samfundens tradition

Inger Selander

Anders Frostenson hade en ekumenisk inställning. Trots olika uttrycks-
former, ritualer och liturgier är kyrkan som Kristi kropp en enhet. Den 
tanken ger han uttryck åt i en av sina tidigaste psalmer ”Som spridda 

sädeskornen / från när och fjärran fält / församlats och i brödet / till ett har 
sammansmält, / så må din kyrka samlas, / o Gud, från världen vid / och vi till ett 
förenas / i himmelrikets frid.” Gentemot andra trossamfund hade han en generös 
inställning, det gällde också frikyrkorna1, inte bara de stora världskyrkorna. Man 
borde inte strida om dopsyn och nattvardsuppfattning utan ge rum för olikheter.2 
Dessa tankar har han gett välfunna och pregnanta bilder i en psalm som ofta 
sjungs i ekumeniska sammanhang: ”Lågorna är många, / ljuset är ett, / ljuset 
Jesus Kristus [ …]. Grenarna är många, / trädet är ett, / trädet – Jesus Kristus 
[…] Gåvorna är många / Anden är en, / finns i Jesus Kristus […] Tjänsterna är 
många, / Herren är en, / Herren Jesus Kristus […] Lemmarna är många, kroppen 
är en, Jesu Kristi kyrka.” 

Inledningsvis vill jag presentera tre tillfällen eller beröringspunkter med 
frikyrkligheten som resulterat i psalmdiktning för Frostenson. 

En av hans psalmer har sin upprinnelse i Killebergs missionshus nyårsafton 
1929. Efter sin gudsupplevelse på den skånska slätten tidigare samma år började 
Frostenson fundera över om han skulle ändra inriktning på sina studier. Skulle 
han läsa teologi och bli präst i stället för att bli journalist? Själv säger han: ”Det 
var till missionshuset jag gick för att få svaret eller något åt det hållet. Inte till 
kyrkan. Det var till dem som bekände sig som troende, frälsta. Jag visste att det 
fanns troende också bland dem som gick i Loshults kyrka. Men de hade ingen 
vana, knappast anledning heller, att tala om sin tro.”I missionshuset fick han 
höra sitt livs första andliga sång och dess innehåll var som specialbeställt för 
honom. Det var Nils Frykmans ”Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker 
bortom tidens tvång.” Vad som drog till sig Frostensons uppmärksamhet var att 
han såg en av socknens fattigaste framför sig. Här fanns alltså en gemenskap 
från vilken ingen var utesluten. Han kände att han var på rätt väg med sin nya 



50

Inger Selander

livsinriktning. Han hade funnit en livsåskådning som han kunde dela med varje 
människa.3 Från upplevelsen under nyårsandakten i missionshuset kommer den 
sista strofen i psalmen ”Kristus vandrar bland oss än”, vilken är en av hans första 
psalmer. Strofen lyder: ”Kristus lever. Där han går / Blommar evighetens vår. / 
Jublande förnimmer vi. / Undrens tid är ej förbi.” Inledningen i Frykmanssången 
ekar bakom de förtröstansfulla avslutningsraderna i psalmen.

Denna psalm togs inte in i 1937 års psalmbok men väl i Svenska Mis-
sionsförbundets4 reviderade psalmbok, Sånger och psalmer, 1951. Psalmen har 
tilltalat frikyrkan genom sin kristuscentrering och genom att den mynnar ut i 
lovsång och framtidstro. I dag finns psalmen i den gemensamma psalmboksdel 
som blev resultatet av det ekumeniska psalmboksarbete som inleddes i slutet av 
1970-talet. De första 325 psalmerna är desamma i Den svenska psalmboken, 
1986, den för nio frikyrkosamfund gemensamma Psalmer och sånger5, 1987, 
pingströrelsens Segertoner, 1988, Frälsningsarméns sångbok, 1989 och Katolska 
kyrkans Cecilia, 1987.

Den andra beröringspunkten med frikyrkligheten och som stimulerat psalm-
diktningen hör samman med Frostensons giftermål 1941 med Ulla Lidman, dotter 
till den välkände diktaren Sven Lidman, som blivit en ledargestalt inom pingströ-
relsen. Ulla hade tidigare varit en uppskattad talare i den stora Filadelfiakyrkan 
vid Rörstrandsgatan. Genom äktenskapet med Frostenson hade Filadelfiakyrkan 
stängts för henne. Avgörande blev barndopet; Frostenson döpte deras nyfödda 
barn, vilket ledde till att Lewi Pethrus uppmanade Ulla att begära sitt utträde ur 
församlingen. Nu fick hon i stället bli en av talarna vid de väckelsemöten maken 
ledde, först i Gustav Vasa kyrka, sedan i Ostermans bilhallar. Väckelsemöten 
och därtill i profana lokaler är främmande för Svenska kyrkans sätt att arbeta, 
det hör till den frikyrkliga traditionen. Mest känd av psalmerna från väckelse-
mötestiden är inbjudningspsalmen ”Jesus är ute och söker. Vem skall han finna 
i dag?” Liksom flera av de sånger som skrevs för väckelsemötena tonsattes den 
av Karl-Erik Svedlund, musiker i pingströrelsen. Psalmen togs in i pingströrel-
sens Segertoner, 1960, och i Fosterlands-stiftelsens Sionstoner, 1972. Den blev 
spridd i flera frikyrkor genom Andliga visor, en sångsamling som Frikyrkliga 
studieförbundet gav ut 1969 för musikföreningarnas behov. Nu ingår den i den 
gemensamma psalmboksdelen. En intressant forskningsuppgift vore att under-
söka hur Frostensons psalmer förhåller sig till de traditionellt frikyrkliga.

Det tredje beröringstillfället daterar sig till slutet av 1950-talet. När Svenska 
Missionsförbundets ledning ville få fram en ny söndagsskolsångbok med mer 
tidsenliga sånger vände man sig till Frostenson med förfrågan om andliga barnvi-
sor. 1950-talet innebar en tid av förändring på den profana barnsångens område. 
Lennart Hellsing, Beppe Wolgers och Britt G. Hallqvist kom ut med sånger för 
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leklystna, busiga barn. Frostenson hade då under en tid skrivit dikter och berättel-
ser för sina egna barn, Spirre spindels flygresa, 1956, och Pillertrillaren, 1958, och 
hade alltså tränat sig i att anlägga barnperspektiv. Han konstaterade emellertid 
att det var mycket lättare att få fram ’litterär’, vanlig barnvers än söndagsskol-
sång. Bredvid Britt G. Hallqvist kände han sig som amatör på området, men han 
fortsatte ändå att skriva, eftersom han upplevde det som en kallelse. Han skrev 
under kort tid ett stort antal barnvisor och kontaktade söndagsskolsekretariatet 
på Diakonistyrelsen om utgivning av en ny sångbok även för Svenska kyrkans 
barnarbete. Sålunda kom han att arbeta för två söndagsskolkommittéer samti-
digt, men det fanns ingen kontakt mellan kommittéerna och han kom att känna 
sig som överlöpare mellan dem. ”De frikyrkliga var mycket mer konservativa”, 
säger Frostenson. ”De ville ha fram sitt eget material.”6 

Frostensonpsalmer i barnpsalmböcker

Anders Frostensons barnvisor är liksom Britt G. Hallqvists fräscha, osentimentala 
och skrivna från barnperspektiv i ett enkelt språk. Nya djur som myror, bin, 
lärkor och fiskar kommer in i söndagsskolsångböckerna som hittills bara rymt 
får och lamm. Flera av hans visor handlar om skapelsen eller har naturlyriska 
inslag, t.ex. ”Gräset växer utan ljud”. En nyhet är de bibelberättande visorna, 
t.ex. ”Fram över åkern en såningsman går”. Frostensons och Britt G. Hallqvists 
andliga barnvisor betydde genombrott för en ny saklig psalmstil och flera av 
deras visor för barn har kommit att användas även i gudstjänster för vuxna, av 
Frostensons visor kan nämnas ”Lagd på strå i ett stall”. 

I Nu sjunger vi – Sånger för barngudstjänster och söndagsskola, som gavs 
ut av flera frikyrkliga samfund gemensamt tog man in 21 visor av Frostenson.7 
Nästan hälften av dem är gemensamma med Kyrkovisor för barn, som innehåller 
36. Båda samlingarna kom ut 1960. Se tabell nr. 1. I Nu sjunger vi ingår ett 
par centrala Jesuspsalmer, ”Jesus från Nasaret” och ”Kristus vandrar bland 
oss än”, som inte finns i Kyrkovisor för barn. Dessa båda psalmer passar väl i 
in frikyrkoförkunnelsen. Anmärkningsvärt är att psalmen ”Jesus från Nasaret” 
inte finns med i Kyrkovisor för barn, trots att en stor del av innehållet i denna 
hämtats från Den svenska psalmboken, 1937, där psalmen ingår. Nu sjunger vi 
har mer av traditionella söndagsskolsånger och blev inte samma framgång som 
den djärvare Kyrkovisor för barn. Man missade t.ex. ”Lova Herren, sol och måne” 
och ”Mycket folk kring Jesus var”, som har fått stor genomslagskraft både i 
vuxen- och barnpsalmböcker. Dessa båda psalmer togs in i Glad ton, som gavs 
ut av Frikyrkliga studieförbundet och var avsedd för låg- och mellanstadiebarn. 
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Bland de 88 psalmerna och visorna ingår tio av Frostenson, fem är gemensamma 
med Nu sjunger vi. Till de nya hör översättningen ”Det ljus som liv åt världen 
gav”, vilken har en mycket medryckande melodi. 

På Verbum förlag gavs år 1989 ut en mer otraditionell sångbok för kyrkligt 
barnarbete, Sånger för små och stora. Den är inte disponerad efter ämnen eller 
efter kyrkoåret utan sångerna är ordnade rent alfabetiskt och saknar nummer 
men den har försetts med ett temaregister. Här finns många traditionella psalmer 
men även många nya sånger om lek, drömmar och önskningar. Sångboken var 
närmast avsedd för Svenska kyrkans barnarbete men har nog använts även i 
frikyrkoförsamlingar, i varje fall i Svenska Missionsförbundet. Av Frostenson 
har fjorton psalmer tagits upp. De flesta har övertagits från Kyrkovisor för barn. 
Nya är ”Jag kan klättra”, ”I hungersnöd och oro” samt måltidsbönen ”Välsigna, 
Herre, vad du ger”. 

På Libris förlag kom Barnpsalmboken 1989, tänkt för användning både för 
kyrkornas barnarbete och för hem och skola. Enligt förordet såg man den som 
en fortsättning på det ekumeniska samarbetet. Många av texterna har hämtats 
från den ekumeniska delen av de nya psalmböcker som kom 1986–89. Av Barn-
psalmbokens 198 nummer är 26 av Frostensons hand. Som man kan förstå av 
titeln är detta mer en psalmbok än Glad ton och Sånger för små och stora. Den 
innehåller mer religiöst material och avslutas med en bönbok. Närmast avsedda 
för familjegudstjänster är ”Guds kärlek är som stranden”, ”Himmelske Fader, ge 
åt oss alla” och ”Världen som nu föds på nytt”, som är svårförståeliga för barn. 
Å andra sidan ger de något att växa med! År 2001 kom en utvidgad utgåva, Nya 
barnpsalmboken. Inga nya psalmer av Frostenson har tillkommit.

År 2001 kom Verbum förlag ut med Kyrksång, en efterföljare till Kyrkovi-
sor för barn och Sånger för små och stora. I förordet kallas den en psalm- och 
sångbok för barn och vuxna. Av de omkring 200 sångerna är ett sextiotal nya. 
Frostenson är endast representerad med fjorton psalmer, nio av dem finns i 
någon av Verbums båda tidigare barnpsalmböcker. Till de nya psalmerna hör 
originalpsalmen ”Gud målar i sin bilderbok” och översättningarna ”Herdar 
som på fälten vaktat” och ”Nu är det morgon”.

De vanligaste psalmerna av Frostenson i barnpsalmböckerna är ”De trodde att 
Jesus var borta”, ”Vinden ser vi inte”, ”Jesus från Nasaret”, ”Lova Herren sol och 
måne”, ”Mycket folk kring Jesus var”, ”Vackra törnrosbuske”, ”Gräset växer 
utan ljud”, ”Gud har gett åt fågeln dess vingar” och ”Krukmakarskivan svänger 
runt”. De sex förstnämnda möter ofta i vuxenpsalmböcker, som i allmänhet också 
är avsedda för familjegudstjänster. Totalt finns 64 psalmer av Frostensons hand i 
de undersökta barnpsalmböckerna. De visar en stor spännvidd från de centrala 
vuxenpsalmerna ”Jesus från Nasaret” och ”Guds kärlek är som stranden” till 
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barnpsalmer som tar fasta på barnets leklust, ”Jag kan klättra”, och funderingar 
över hur det blir med leken i himlen, ”Finns det leksaker i himlen”. 

Frostensonpsalmer i psalmböcker 1937 till 1970-tal

I psalmböcker utgivna 1937 till 1972 för vuxna ingår totalt 42 originalpsalmer 
av Frostenson. Dessutom finns ytterligare två i den samlingspärm som Katolska 
kyrkan använde under 1970-talet i stället för Cecilia från 1950, som upplevdes 
föråldrad. Se tabell nr. 2, vilken är upprättad på grundval av Index över den kristna 
församlingssången i Sverige, 1979.8 Skillnader, i regel små, kan förekomma i tex-
terna beroende på att Frostenson själv ofta ändrade i sina texter, men detta lämnas 
här och i det följande utan avseende. Inte heller har jag noterat om enstaka verser 
uteslutits. I några fall förekommer olika melodier i skilda psalmböcker.

Den svenska psalmboken 1937 har nio originalpsalmer av Frostenson. I de äldre 
av de fria samfundens psalmböcker har de flesta av dessa tagits upp. Sex, men inte 
helt desamma, har införlivats med Svenska Missionsförbundets sångbok Sånger och 
psalmer och Metodistkyrkans Psalmbok, båda utgivna 1951. Svenska Missionsför-
bundet har betraktat ”Kristus vandrar bland oss än” som sin speciella psalm. Den 
var ju också skriven med inspiration från Frostensons upplevelse i Killebergs mis-
sionshus, som under flera decennier tillhört Svenska Missionsförbundet.9 

Mest spridd är ”Jesus från Nasaret”, som finns i alla de elva registrerade 
psalmböckerna. Dess popularitet grundar sig främst på det centrala innehållet 
men även på den enkla, med texten kongeniala melodin av Gustaf Nordqvist. 
Fribaptisterna, Helgelseförbundet och Svenska Frälsningsarmén har endast 
med denna psalm. Pingströrelsen har denna jämte ytterligare en Jesuspsalm, 
”Jesus är ute och söker”, skriven under väckelsemötestiden under 1940-talet. 
Denna psalm finns bara i pingströrelsens Segertoner och Fosterlands-stiftelsens 
Sionstoner fram till år 1978, då den togs in i det frikyrkliga psalmbokstillägget 
Herren lever. Under 1980-talet införlivades den även med den gemensamma, 
ekumeniska psalmboksdelen. Näst vanligast är missions- och diakonipsalmen 
”Tung och kvalfull vilar hela världen”, som finns i sex av psalmböckerna. Att 
Frälsningsarmén valt denna psalm om att gå in i Kristi tjänst och ”bröders bördor 
bära” jämte de båda Jesuspsalmerna,”Jesus från Nasaret” och ”Kristus vandrar 
bland oss än”, är inte oväntat. I fem psalmböcker finns efterföljelsepsalmen”Du, 
o Gud, är livets källa” i avdelningen för ungdom. 

Två av Frostensonpsalmerna i 1937 års psalmbok har inget annat samfund 
tagit till sig. Den ena är en psalm för en ung människas begravning, ”Snart bröt 
du upp”. Frikyrkorna har inte så många begravningar som Svenska kyrkan och 
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har väl inte ansett sig behöva en specialpsalm för ungdomsbegravning. Den andra 
psalmen har visserligen ett tydligt bibliskt underlag i liknelsen om den förlorade 
sonen, ”I mörker sjönko lyckodrömmens länder”, men med sitt romantiska språk 
är den främmande för en frikyrklig sångtradition. 

Inför utgivningen av Baptistsamfundets och Örebromissionens gemensamma 
Psalm och sång, 1966, och Evangeliska Fosterlands-stiftelsens Sionstoner, 1972, 
har man haft tillgång till den nydiktning Frostenson inledde under 1950-talets 
slut och som fick en fortsättning i anslutning till Hymnologiska institutet. Detta 
bildade han 1960, efter upplevelse av en förnyad kallelse att skriva psalmer. 
Totalt innehåller Psalm och sång 17 originalpsalmer av Frostenson. Merparten 
av dem har hämtats från Kyrkovisor för barn och Nu sjunger vi. 

Fosterlands-stiftelsen som har den senast utgivna sångboken har kunnat ut-
nyttja mer av Frostensons nydiktning och Sionstoner innehåller inte mindre än 31 
Frostensonpsalmer. Från 1937 års psalmbok är fem hämtade, medan sju kommer 
från Kyrkovisor för barn. Det är påfallande att baptistsamfunden och Fosterlands-
stiftelsen tagit upp så olika sånger från barnpsalmboken. Gemensamma är bara 
”De trodde att Jesus var borta”, ”Vinden ser vi inte” och”Fram över åkern en 
såningsman går”. Flera av psalmerna tematiserar den lutherska kallelsetanken, 
den tjänande nästankärleken. Många av dessa har inte levt vidare.

I Katolska kyrkan fanns det under 1970-talet en mycket större öppenhet för 
den svenska psalmskatten än tidigare, vilket möjliggjorde samarbete i fråga om 
nya psalmböcker. I samlingspärmen har tagits in fem psalmer från Den svenska 
psalmboken. Dessutom finns ett par psalmer från senare tid. Den ena är hämtad 
från Kyrkovisor för barn, ”I ressällskapet sökte de”. Den andra är en Mariapsalm 
som kommit att fortleva i Katolska kyrkan, ”Barn av Guds kärlek”.

Frikyrkliga psalmbokstillägg under 1970-talet

Anders Frostensons psalmer vinner successivt insteg i samfundens sång- och mu-
sikliv och hör till stommen av nya psalmer. På Gummessons förlag som var knutet 
till Svenska Missionsförbundet, kom 1974 50 sånger och psalmer i körsättning. 
Det mesta är nytt. Tio Frostensonpsalmer har tagits med, sex av dem har levt 
vidare i 1980-talets psalmböcker, däribland den populära ”Lova Herren, sol och 
måne”. Se tabell nr. 3! 

En större ekumenisk satsning gjordes för att ta tillvara det nya material som 1969 
års psalmkommitté presenterat i samlingarna Psalmer och visor, 1975, och Psalmer 
och visor 76. Representanter för Metodistkyrkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska 
Baptistsamfundet, Svenska Missionsförbundet och Frikyrkliga studieförbundet ar-
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betade ut en samling, Herren lever. Nya psalmer och sånger, som gavs ut år 1978. 
Av de 138 sångerna och psalmerna är 27 av Frostensons hand, 21 är original och 
6 är översättningar eller efterbildningar. Se tabell nr. 3! När psalmurvalet gjordes 
för den ekumeniska psalmboksdelen (nr. 1–325) i Den svenska psalmboken, 1986, 
och Psalmer och sånger, 1987, underlättades diskussionerna av att många av de 
nya psalmerna, bl.a. av Frostenson, redan var bekanta. Tabell nr. 3 ger exempel 
på hur betydelsefull sångsamlingen Herren lever blev. Inte mindre än 24 av de 27 
Frostensonska originalpsalmerna och översättningarna har förts in i den för nio 
frikyrkosamfund gemensamma Psalmer och sånger. Vad baptistsamfunden beträffar 
hade de stiftat bekantskap med flera nya Frostensonpsalmer redan i sin sångbok 
Psalm och sång, 1966. Flera psalmer har bara tagits upp i Psalmer och sånger, inte 
i Den svenska psalmboken, vilket jag återkommer till.

Några psalmer har fått nya melodier i Herren lever. Det gäller ”Våga vara den 
du i Kristus är” som i Psalmer och visor, 1975 och 1976, har en meditativ melodi 
av Roland Forsberg. För Herren lever skrev Torgny Erséus en melodi som är 
mer lättsjungen. I den gemensamma psalmboksdelen har båda melodierna tagits 
upp. Så vitt jag vet används Forsbergs melodi huvudsakligen i Svenska kyrkan, 
medan man i frikyrkorna föredrar Erséus’. Det kan tyckas märkligt att dessa 
båda tonsättare som har samma frikyrkliga bakgrund och tillhörighet (Svenska 
Missionskyrkan) och samma musikaliska utbildning använder så olika tonspråk. 
Skilda melodier ger naturligtvis olika upplevelser av texten; de förmedlar olika 
tolkningar av texten.10 Forsberg vill att melodin skall lyfta fram textens bud-
skap, medan Erséus tänker mer pragmatiskt på vad som är lätt att sjunga i en 
frikyrklig församling. Ett exempel på motsatsen, att man i frikyrkan tagit in en 
mer krävande melodi, är Sven Erik Johanssons tonsättning av ”Vi ville dig se”, 
vilken ingår i Herren lever liksom i Psalmer och visor 82. I Herren lever finns 
därjämte Lars Åke Lundbergs vismelodi som knutits till psalmen i Psalmer och 
visor 1975 och 1976 och som blivit den definitiva i nuvarande psalmböcker. 

De fria samfundens psalmböcker 1987 till 2004

Det ekumeniska psalmarbete som inleddes under slutet av 1970-talet resulterade 
som nämnts i en gemensam psalmboksdel (nr. 1–325) av Den svenska psalmboken, 
1986, Psalmer och sånger, 1987, Segertoner, 1988, Frälsningsarméns sångbok, 
1989 och Katolska kyrkans svenska psalmbok Cecilia, 1987. I denna gemensamma 
del ingår 18 av Frostensons originalpsalmer jämte 6 efterbildningar. Jag har då inte 
räknat översättningar, om de inte varit friare, av efterbildande karaktär. Med något 
undantag har jag gått efter psalmbokens uppgift om ”efter” NN. Se tabell nr. 5a! 
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Många av dessa psalmer har, som vi sett, introducerats tidigare i de fria samfunden 
genom olika sångsamlingar. För spridningen av nya sånger var även musiktidningen 
Mixturen betydelsefull, vilken gavs ut av Frikyrkliga studieförbundet. 

Av större intresse än att undersöka den ekumeniska psalmboksdelen är det 
att se närmare på vilka Frostensonpsalmer som tagits upp i andra delen av 
psalmböckerna, den samfundsegna delen. Tabell nr. 4 är upprättad på grundval 
av beståndet i Psalmer och sånger, del 2, som tillsammans med tillägget 2004 
(nr. 785–868), innehåller 46 psalmer av Frostensons hand, inklusive efterbild-
ningar och översättningar. Segertoner och Frälsningsarméns sångbok har bara 
fem. I del 2 av Cecilia ingår tio, men endast fyra är gemensamma med Psalmer 
och sånger, som är underlaget för tabell nr. 4 (jfr tabell nr. 5b). Pingströrelsen, 
Frälsningsarmén och Katolska kyrkan har starka egna traditioner, som de värnat 
om. Evangeliska Fosterlands-stiftelsen antog Den svenska psalmboken jämte 
ett tillägg om ett hundra psalmer (nr. 701–800), 1987. Tillägget innehåller två 
psalmer av Frostenson, en barnpsalm, ”En söndag var skapelsens första dag”, 
och en missionspsalm, ”Mot mänskomilliarder, där Gud ej än gjorts känd”. Ett 
reviderat tillägg införlivades 2002 med förlaget Verbums utgåva av Den svenska 
psalmboken. Detta tillägg innehåller ingen psalm av Frostenson. 

Som syns av tabell nr. 4 är de flesta Frostensonpsalmerna i del 2 av Psalmer 
och sånger gemensamma med del 2 av Den svenska psalmboken, dvs. 34 av de 46 
psalmerna. De fem Frostensonpsalmerna i Frälsningsarméns sångbok, del 2, finns 
även i del 2 av Den svenska psalmboken. Fyra av de fem Frostensonpsalmerna i 
Segertoner, del 2, återfinns i Den svenska psalmbokens andra del. Undantaget är 
”Låt mig växa stilla”. Cecilia har sju av de tio Frostensonpsalmerna i del 2 gemen-
samma med andra delen av Den svenska psalmboken. Den katolska psalmboken 
kommer jag att behandla utförligare längre fram.

Vad har man tagit upp i de frikyrkliga psalmböckerna som inte finns i Den 
svenska psalmboken? Totalt är det elva psalmer. Fyra av Frostensons originalpsal-
mer fanns med redan i Herren lever. ”Alla Guds löften, Jesus i dig” är en enkel 
treenighetssång, med drag av Jesus-sång, vilket appellerar till frikyrkligheten. 
”Är Guds kärlek såsom havet” är en barnsång av typen fråga–svar. Den har fått 
en lättsjungen, till texten väl anpassad melodi av Göte Strandsjö. I Kyrkovisor 
för barn har den en tyngre melodi av Nilsson (inget förnamn anges). ”Den natt 
då Jesus gick att dö” är en psalm för Getsemaneafton, en vanlig gudstjänst på 
skärtorsdagskvällen i frikyrkan. ”De rör sig som skuggor” är en psalm för mentalt 
handikappade, vilken ingick i Psalmer och visor, 1975, men utan melodi. För 
Herren lever försågs den med melodi av Torgny Erséus. Psalmen har tagits in 
både i Psalmer och sånger och i Segertoner. Nya i frikyrkliga sång- och psalm-
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böcker är ”Låt ditt rike lysa” och ”Låt mig växa stilla som ett träd i skogen”. 
De tillhör Frostensons tidigare diktarperiod och har ett ålderdomligare, mer 
traditionellt psalmspråk. Den senare är skriven 1942 i samband med de väckelse-
möten Frostenson ledde i Stockholm och har tonsatts av Karl Erik Svedlund, 
en av pingströrelsens kända musiker. Psalmen har upptagits såväl i Psalmer och 
sånger som i Segertoner och Frälsningsarméns sångbok. 

Till ett senare psalmdiktningsskede hör de återstående två originalpsalmerna, 
”Se, en gåvoflod går fram” och ”Sol och jord och luft och hav”. Den förstnämnda 
fanns med i Psalmer och visor 82. Den har fått en lättsjungen melodi med många 
upprepningar av Sven Erik Bäck, vilken inte liknar hans vanliga, ofta mer svår-
tillgängliga tonspråk. Han har berättat att psalmen kom till, medan han tillsam-
mans Anders Frostenson arbetade med gudstjänstmusik till Immanuelskyrkan, 
som tillhör Svenska Missionsförbundet i Stockholm. Bäck trodde att han hade 
skrivit melodi till en barnvisa och ringde upp Frostenson och gnolade den och 
läste rytmen, varpå Frostenson omedelbart satte ord till en första vers. I stället 
för söndagens text om syndafloden skrev han om gåvofloden, ”Guds kärlek är 
dess namn”. Några minuter senare ringde Frostenson och läste upp två verser 
till. Så hade man en kollektpsalm för gudstjänsten.11 Som sådan har den använts 
mycket i Svenska Missionsförbundet, som nyligen bytt namn till Svenska Mis-
sionskyrkan. Men omkvädet ”Var med, var med och ge” har en mycket vidare 
syftning än den ekonomiska. Denna psalm har senare tagits in i Svenska kyrkans 
psalmbokstillägg Psalmer i 90-talet, 1994, och i Psalmer i 2000-talet, 2006. Ingen 
av de övriga Frostensonpsalmerna i dessa tillägg återfinns i någon av de fria sam-
fundens psalmböcker.

Den ekologiska psalmen ”Sol och jord och luft och hav” ingick i Psalmer och visor 
76 med melodi av Erland von Koch. I Psalmer och sånger har den fått en lättillgäng-
ligare melodi av Torgny Erséus i ett tonspråk som är mer vanligt i frikyrkan.12 

I Psalmer och sånger ingår också tre översättningar eller efterbildningar som 
inte finns i Den svenska psalmboken. ”Gå i frid nu till din vila” är en israelisk 
enstrofisk, synkoperad växelsång som översatts via tyskan. Ian Frasers arbets-
livssång, ”Se, Herre, på vår arbetsdag” har liksom den föregående hämtats från 
Psalmer och visor, 1975, där den har melodi av Erik Routley. Psalmen introdu-
cerades i frikyrkorna med Herren lever. För Psalmer och sånger har den fått ny 
melodi av Gunno Södersten, musiker i Svenska Missionförbundets tjänst.

Av den schweiziske, reformerte pastorn Edmond Budrys sång À toi la gloire, 
o Ressuscité (tr. 1885) finns inte mindre än tre versioner i Psalmer och sånger. 
Det franska originalet är en enkel lovsång till den uppståndne. Texten lever helt 
på melodin från Händels oratorium Judas Mackabeus. 
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Anders Frostenson har tillsammans med Lars-Åke Lundberg gjort en efter-
bildning 1977 av ”À toi la gloire” med inledningen”Gud tillhör äran, Sjung 
halleluja! Jesus är uppstånden”. Denna togs in i Herren lever. I den svenska 
texten betonas försoningens betydelse för världen: ”Heligt rum är öppet mot 
vår värld, vårt liv”, ”Du som är vår glädje, världens enda hopp” och ”Världen 
öppnas, gränslöst är vårt liv”. Betoningen av världen som Guds värld är typisk 
både för Frostenson och Lundberg. 

Långt tidigare har emellertid psalmen sjungits i Sverige inom baptismen. 
Efterbildningen ”Dig tillhör äran, o Guds rena Lamm” gjordes 1926 av rek-
torn för baptisternas pastorsseminarium i Stockholm, N. J. Nordström, efter 
det att han besökt ett internationellt, kristet studentmöte i Danmark, där man 
sjöng psalmen ur Cantate Domino. Hans text togs in i baptisternas psalmbok, 
Psalmisten 1928. Nordström betonar Jesu lidande och vänder sig till unga 
människor. Under det ekumeniska psalmboksarbetet vid 1980-talets början 
bearbetades översättningen av Birger Olsson. Det i dag omöjliga stridsmotivet 
med manligt förtecken är eliminerat. ”Hjältemod de svage ger du, Herre kär” 
har blivit ”Intet oss förfärar när du med oss är” och inriktningen på de unga 
har försvunnit. Denna baptistiska textversion inleder avdelningen Fastan i den 
andra delen av Psalmer och sånger. 

I avdelningen Lovsånger i den gemensamma psalmboksdelen finns dessutom 
Bo Setterlinds variant, ”Ge Jesus äran, frälsta mänsklighet”. Setterlind framhåller 
att psalmen snarast är en originalpsalm inspirerad av ”À toi la gloire”. Den sjöngs 
första gången den 23 september 1979 i Uppsala domkyrka vid besök av den katolske 
kardinalen Marty från Paris. Setterlind skrev psalmen på uppdrag av ärkebiskop 
Sundby just för detta tillfälle. På begäran översatte han den till franska för de franska 
gästerna, och de betygade att den hade bättre teologi än originalet.13

Tio originalpsalmer av Frostenson har tagits in i Den svenska psalmboken 
1986 men inte i Psalmer och sånger, Segertoner, 1988 eller Frälsningsarméns 
sångbok, 1989. Man kan fråga sig varför de frikyrkliga samfunden valt bort 
dessa. I något fall kan man se en anledning i teologin eller i olika betoning av 
kyrkoåret. Skapelsepsalmen för barn, ”Tusen stjärnor glimma”, har en vers 
om barndop som säkerligen har fått de baptistiska samfunden att rösta bort 
psalmen. Fastetiden som en beredelsetid accentueras inte på samma sätt i fri-
kyrkorna som i Svenska kyrkan, i varje fall inte i de yngre på vänsterkanten, 
och därför kan fastetidspsalmen ”Du som i alltets mitt har ställt det kors, där 
du ger ut dig själv” ha känts mindre angelägen. I några fall kanske texten varit 
för poetisk och ansetts svårförståelig. Frikyrkorna har en mer folklig tradition. 
Det kan gälla nattvardspsalmen ”Tyst, likt dagg som faller”. Än mer litterär är 
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psalmen ”Genom gatans trängsel” med dess förblandning av dåtid och nutid. 
Inte omedelbart förståelig är ”Varför gick vi bort att söka”. Det gäller särskilt 
”nyckelversen”: ”Speglingar vi såg och följde, / sökte dig i deras glans, / hörde ej 
ditt svar som före / våra rop och frågor fanns, / såg ej nyckeln som vid tröskeln / 
låg och väntade vår hand.” Som svårtillgänglig kan en bild uppfattas i sista versen 
av ”Vi ville dig se, så grekerna bad”: ”O sårade kropp som aldrig kan dö” etc. 
Dessutom var den tredje versen ursprungligen politiskt kontroversiell, typisk för 
det år, 1968, då den skrevs: ”Vi tror du är med / bland dem som för fred / och 
frihet och rätt / mot bergen sig drar / till djungel och skog” etc. Även i den version 
som accepterades för Den svenska psalmboken kanske versen är tvetydig: ”Vi 
tror du är med / bland dem som för frihet och rätt / ger livet i dag” etc.

I något fall kan man ha ryggat inför melodin. Det kan nog gälla ”Domen över 
världen går”. Melodin av K-O Robertson har ett tonspråk som är främmande 
för frikyrkan i gemen. Den blir svårsjungen, särskilt med tanke på att psalmen 
är kyrkoårsbunden och alltså inte kan sjungas så ofta. Psalmen fanns dock med 
i Herren lever. Texten är centralt biblisk. Men inledningen om domen är kanske 
inte så välfunnen, eftersom psalmen handlar om korsfästelsen och Guds utgivande 
kärlek. ”Guds rådslut från begynnelsen”, en psalm om vinundret för trettondag 
jul, innehåller många bilder och anspelningar på skilda bibelsammanhang, men 
det kan knappast vara den rikliga bibelanknytningen som gjort att psalmen inte 
tagits med. Inte heller beträffande ”Som källor utan vatten ” och ”Försoningens 
dag och uppståndelsens dag” kan jag finna någon påtaglig orsak. 

En icke oväsentlig anledning till att man avstått från en psalm för Psalmer och 
sånger kan helt enkelt ha varit platsbrist; man måste sovra hårt och psalmboken 
skulle tillgodose många olika samfunds önskemål och behov. De frikyrkliga 
samfunden ville ha mer utrymme för sina egna traditioner och för nya psalmer 
med frikyrklig proveniens. 

Det är anmärkningsvärt att Frostenson totalt sett är den mest representerade 
författaren i Psalmer och sånger likaväl som i Den svenska psalmboken, 106 
respektive 146 originalpsalmer, översättningar och bearbetningar. Hans psalmer 
sätter i hög grad sin prägel även på den frikyrkliga psalmboken.

Katolska kyrkans psalmbok Cecilia

Cecilia 1950 var ”den första inhemska katolska psalmbok i vilken det fanns en 
medveten strävan att knyta an till och använda det ur katolsk synpunkt bästa och 
mest användbara av den efterreformatoriska svenska psalmskatten, ” säger Anders 
Ekenberg.14 Men denna psalmbok innehåller ingen psalm av Frostenson.
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I den samlingspärm som användes i slutet av 1970-talet finns fem Frostenson-
psalmer, varav tre är hämtade från 1937 års psalmbok, ”Jesus från Nasaret”, ”Som 
spridda sädeskornen” och ”Tung och kvalfull vilar hela världen”. En kommer från 
Kyrkovisor för barn ,”I ressällskapet sökte de”. Dessutom ingår Mariapsalmen ”Barn 
av Guds kärlek”. Alla utom barnpsalmen finns kvar i Cecilia 1987 och 2007.14b 

Cecilia 1987 innehåller 34 psalmer av Frostenson, varav 22 är originalpsalmer. 
Se tabell nr. 5a och b! De flesta (18 original jämte 6 fria översättningar15 eller 
efterbildningar) finns i den ekumeniska psalmboksdelen (nr. 1–325). Till denna 
del har inte ett enskilt samfund kunnat välja de psalmer som önskades och antogs 
bli användbara i det egna samfundet.

Del 2 av Cecilia är däremot sammanställd av Katolska kyrkans egen psalm-
kommitté. Här finns sex originalpsalmer av Frostenson. Därtill fyra med latinsk 
förlaga: ”Stjärna över havet”, ”Lovets offer alla trogna”, ”En jordisk dag” 
och ”Tack Fader, för den dag”. Alla Frostensonpsalmerna i denna del utom tre 
ingår i Den svenska psalmboken, 1986, del 2. Det är de båda Mariapsalmerna, 
”Stjärna över havet” och ”Barn av Guds kärlek” samt överlåtelsepsalmen ”Jag 
ger mig själv i dag”. Se tabell 5b! Gemensamma med Psalmer och sånger del 2 
är endast fyra psalmer. Se tabell nr. 4. Ingen av Frostensonpsalmerna i Cecilia 
del 2 återfinns i del 2 av Segertoner, men i Frälsningsarméns sångbok ingår 
översättningen ”Herdar som på fälten vaktar”.

En totalt omarbetad version av Cecilia är tänkt att utges under år 2007, enligt 
Anders Ekenberg, som är ledamot av Katolska liturgiska nämnden samt projekt-
ansvarig för den nya gudstjänstboken.16 Man har gjort en total omarbetning för 
att bättre tillgodose gudstjänstens behov. Den breddade funktionen markeras av 
att undertiteln bytts från Katolsk psalmbok till Katolsk gudstjänstbok. Innehållet 
har utökats med ordningar för sakramenten och de kyrkliga handlingarna samt 
med kollektböner och bibelläsningar för alla kyrkoårets söndagar. Utvidgningen 
har medfört nerskärning av utrymmet för psalm och sång. Detta har kunnat ske 
därför att psalmsången inte har samma viktiga funktion som t.ex. inom Svenska 
kyrkan. Många gudstjänster firas helt utan psalmsång. Inom mässan finns bara 
utrymme för tre, högst fyra psalmer. Generellt har alltså antalet psalmer minskat 
i nya Cecilia. Inte minst de svenska psalmerna har fått stryka på foten, vilket 
hör samman med att endast ca 25 % av katolikerna i Sverige är födda och 
uppvuxna inom landet. Det är en viktig uppgift att försöka skapa samhörighet 
bl.a. med hjälp av en gemensam sångskatt. Därför har man nu arbetat på att få 
fram sånger av olika proveniens och karaktär.

I den nya upplagan av Cecilia, har andelen sånger gemensam med andra 
svenska samfund minskat. Det beror dels på det reducerade utrymmet för psalm 
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över huvud taget, dels på att bara en liten del av psalmerna i den gemensamma 
psalmboksdelen använts, dels på att man saknat sånger för en lång rad tillfäl-
len i gudstjänstlivet. Lämpliga sånger har man inte alltid kunnat finna i andra 
samfunds sångböcker. Så långt Anders Ekenberg. 

Mot bakgrund av denna nerskärning av psalmantalet, framför allt av de 
svenska psalmerna, är det mycket intressant att antalet Frostensonpsalmer 
ökat från 34 till 44.17 Den teologi Frostenson förmedlar och det formspråk han 
använder har uppenbarligen mottagits väl av katoliker. Från Cecilia 1987 har 
man lyft ut åtta Frostensonpsalmer men arton nya har tillkommit. Till det man 
har bevarat hör naturligt nog Frostensons översättningar av fornkyrklig och 
medeltida psalm. I ett fall har man valt en äldre översättning av en psalm, Isaac 
Watts ”When I surwey the wondrous cross” (”När världens Frälsare jag ser”) 
för vilken man gått tillbaka till versionen från 1935.18 I ett annat fall har man 
utökat en Frostensonpsalm med en strof av en annan författare: ”Som spridda 
sädeskornen” har fått en andra vers från den finlandssvenska, lutherska psalm-
boken skriven av Fredrik Cleve. En anledning till detta är att den nya Cecilia är 
tänkt för bruk även i de svenska församlingarna i Finland. 

Sex av Frostensonpsalmerna i del 1 av 1987 års Cecilia, alltså den gemen-
samma psalmboksdelen, har utgått. Se tabell nr. 5a! Några psalmer har säker-
ligen varit för individualistiska: ”Våga vara den du i Kristus är”, ”Bed för mig, 
Herre kär”, ”O Gud, du mig ej överger” och ”Jag skall gråtande kasta mig ner”. 
Katolska kyrkan föredrar psalmer som talar för eller riktas till kollektivet, för-
samlingen. Den väckelsebetonade psalmen ”Jesus är ute och söker” måste vara 
främmande både textligt och musikaliskt för en katolsk gudstjänst. Från del 2, 
som katolska psalmkommittén under 1980-talet själv sammanställde, har två 
uteslutits: ”Jag ger mig själv i dag” och ”Försoningens dag och uppståndelsens 
dag”. Se tabell nr. 5b!

Till de nytillkomna psalmerna av Frostensons hand hör barnsånger och sånger 
lämpade för familjemässor. Se tabell 5c. Från Den svenska psalmboken, 1986, 
har hämtats ”Gud har skapat allting” ”Mycket folk kring Jesus var”, ” Vackra 
törnrosbuske”, ”Lagd på strå i ett stall” och ”Dig vi lovsjunger ärar” och från 
Kyrkovisor för barn ”Vem är han som bott i stjärngemak” och ”En söndag var 
skapelsens första dag”. Från Den svenska psalmboken har ytterligare sex Fros-
tensonpsalmer kommit men de är av annan karaktär: ”Som ett klockspel hör jag 
dig”, ”O Guds Ande, du som bor”, ”Därför att Ordet bland oss bor”, ”Kläd dig 
själ i högtidskläder”, ”I en värld av död” och ”Genom gatans trängsel”. 

Frostenson översatte många latinska hymner och ett flertal har tagits tillvara 
i Cecilia 2007. Nyinförda som inte finns i Den svenska psalmboken är ”Kom, 
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helge Ande, med din tröst” (Nunc, sancte, nobis, Spiritus) och ”O Gud, din stilla, 
starka makt” (Rector potens, verax Deus).

Resultatet av omarbetningen av Cecilia är att Frostensonpsalmer gemensamma 
med flera av de andra samfunden har blivit fler, trots att de psalmer som totalt sett 
är gemensamma med andra samfund har blivit färre. Med Den svenska psalmboken 
har den nya Cecilia 35 Frostensonpsalmer gemensamma mot 30 i Cecilia 1987 
och med Psalmer och sånger är 26 gemensamma mot tidigare 22. Antalet psalmer 
av Frostenson gemensamma med Segertoner och Frälsningsarméns sångbok har 
däremot minskat, från 24 till 18 respektive från 25 till 18. 

Levande psalmer

I vilken utsträckning sjungs Frostensons psalmer? Vilka förekommer oftast i de 
samfund som använder Psalmer och sånger? En undersökning av utnyttjandet 
av denna psalmbok företogs åren 1992–94 i ett stort antal församlingar spridda 
över landet. Bland de 10 vanligaste psalmerna finns endast en översättning av 
Frostenson, lovsången ”Halleluja! Sjung om Jesus”. Bland de 50 mest använda 
finns tre originalpsalmer. På 35:e plats kommer ”Guds kärlek är som stranden” 
och som nr. 44 ”Jesus från Nasaret” och nr. 48 ”Kristus vandrar bland oss än”.19 
De båda senare är Jesus-psalmer och sådana är traditionellt vanliga och omtyckta 
i frikyrkorna. Dessa båda psalmer har, som vi sett, funnits med i flera frikyrkliga 
psalmböcker före 1987 och är alltså insjunga sedan flera decennier. Hösten 2005 
företog jag en liten enkätundersökning för att få en antydan om det nuvarande 
psalmbruket. Enkäten sändes till några församlingar i skilda samfund i Sydsve-
rige, inte bara till de samfund som använder Psalmer och sånger utan även till en 
pingstförsamling och en Frälsningsarmékår.20 Samtliga enkäter har besvarats, i 
allmänhet av församlingens pastor. De svarande ombands ange de 10–20 vanligaste 
psalmerna. Totalt uppgavs 117 psalmer. Av de 19 vanligaste finns bara en Fros-
tensonpsalm, ”Kristus vandrar bland oss än”. Enkäten sändes emellertid till så få 
församlingar, att man inte kan dra några generella slutsatser, bara få en antydan om 
trender. I Tysslinge baptistförsamling ansluten till Evangeliska Frikyrkan i Latorp 
(Vintrosa) har organisten Ingemar Juhlin fört noggrann statistik över använda 
psalmer i huvudgudstjänsten från 1990 och till och med 2006. Den oftast sjungna 
psalmen är en Jesuspsalm översatt av Lina Sandell, ”Jag älskar dig Jesus, jag vet 
du är min” (45 gånger). Frostensons psalmer kommer långt ner på frekvenslistan. 
”Guds kärlek är som stranden”som är den oftast sjungna har förekommit femton 
gånger. Översättningen ”Halleluja! Sjung om Jesus” har sjungits elva gånger och 
”Jesus från Nasaret” samt ”Guds härlighet oss styrka ger” tio gånger. 
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Att Frostensons psalmer inte hör till de vanligaste betyder inte att de inte an-
vänds. Men man kan fråga sig varför de inte sjungs mer i frikyrkorna. En orsak 
kan vara att melodierna i flera fall har en annan karaktär än frikyrkans mer lätt-
tillgängliga. Vidare är nattvardsmotiv vanligt hos Frostenson. Nattvarden har inte 
den centrala ställningen i frikyrkorna som i Svenska kyrkan, där man på många 
håll firar nattvard varje söndag och dessutom en veckodag. Däremot tror jag inte 
att frikyrkofolket känner sig främmande för den ofta återkommande tanken om 
tjänst åt nästan. I frikyrkorna finns traditionellt en innerligare Jesusfromhet än 
vad Frostenson ger uttryck för. Vidare betonas individen mer, jagets upplevelse och 
längtan, i både äldre och nyare frikyrkosånger. Dessutom sjungs numera korta, 
repetitiva lovsånger i många församlingar inom de tidigare s.k. frikyrkorna, vilket 
medför att den traditionella psalmsången får stå tillbaka. Man har mer eller mindre 
lämnat psalmboken för att i stället sjunga från textprojicering på väggen.21 

Om man skall man våga sig på en gissning om vilka psalmer av Frostensons 
hand som fortfarande kommer att sjungas i kyrkorna om trettio år tror jag att 
Jesuspsalmerna, ”Jesus från Nasaret”, ”Kristus vandrar bland oss än” och ”Halle-
luja! Sjung om Jesus”, hör dit liksom ”Guds kärlek är som stranden” och kanske 
”Våga vara den du i Kristus är”. I Svenska kyrkan och även i Katolska kyrkan 
kommer säkerligen flera psalmer att leva vidare, inte minst nattvardspsalmer 
som ”Tyst, som dagg” och ”Vi till ditt altarbord bär fram”. 

Avslutning

Frostenson är en av de viktigaste nyskaparna av svensk psalm. Han har också 
förmedlat många psalmer från andra länder genom sin omfattande översättar-
verksamhet. Hans psalmer har en mycket stor spännvidd alltifrån berättande 
barnpsalmer med talspråk som i ”Mycket folk kring Jesus var” till teologiskt 
komprimerade nattvardspsalmer med bibliskt bildspråk som ”Kläd dig, själ, i 
högtidskläder när för nådens tron du träder”. Hans psalmer står på en gedigen 
teologisk grund och förmedlar kristendomskunskap i en sekulariserad tid. Det 
är lätt att finna underliggande bibelställen. Inspirationskällor var såväl natu-
ren som dogmat. Naturdetaljer som vind och gräs flätas gärna in i psalmerna. 
Inflytande kan spåras framför allt från Martin Luther men även från Anders 
Nygren och Karl Barth.22 

Frostensons psalmer har i hög grad bidragit till en förnyelse och utvidgning 
av kyrkornas gemensamma sångskatt, till ett sjunget evangelium. Det är psalmer 
som förenar.
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Noter
1 Termen frikyrkor är i dag inadekvat. Alla kyrkor i Sverige är fria från band till staten. 

Men av bekvämlighetsskäl använder jag termen som sammanfattande beteckning för de 

före detta frikyrkliga samfunden samt även för det lågkyrkliga samfundet Evangeliska 

Fosterlands-stiftelsen.
2 Anders Frostenson, Tisteln och källan (Stockholm 1943), s. 118. Jfr Alva Ekström, 

Inget är skapat utanför. Teologi och kontext i Anders Frostensons författarskap (diss. 

Karlstad 2006), s. 196.
3 Rune Pär Olofsson, ”… och ett oändligt hem”. Om Anders Frostensons väg till den nya 

psalmen (Älvsjö 1981), s. 27 f.
4 Svenska Missionsförbundet bytte beteckning till Svenska Missionskyrkan, men under den 

tidsperiod jag skriver om gällde den äldre beteckningen, varför jag använder mig av den.
5 De nio samfund som enades om en helt gemensam psalmbok, Psalmer och sånger, var 

Adventistsamfundet, Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet, Metodistkyrkan, Svenska 

Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Frälsningsarmén, Svenska Missions-

förbundet och Örebromissionen. Numera har Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet och 

Örebromissionen gått samman i en organisation, med namnet Evangeliska Frikyrkan.
6 Anders Frostenson, orubricerat, odaterat föredrag om arbetet med söndagsskolsånger 

och Kyrkovisor för barn. Material från AF-stiftelsen, Stockholm. 
7 Nu sjunger vi. Sångbok för barngudstjänst och söndagsskola. Utgiven av Evangeliska 

Fosterlands-stiftelsens Förlag, Helgelseförbundets Förlag, Svenska Missionsförbundets 

Förlag, Nya Bokförlags AB (Metodistkyrkan), Svenska Alliansmissionens Förlag, Svenska 

Frälsningsarméns Förlag, Ernst Westerbergs Förlags AB (Baptistsamfundet) och Örebro-

missionens Förlag, 1960.
8 Index över den kristna församlingssången i Sverige (Stockholm 1979) utarbetade jag 

som basmaterial för diskussionerna om gemensam psalmbok för svenska trossamfund. Jag 

har för denna artikel uteslutit Bibeltrogna vänners och Östra Smålands missionsförenings 

sångböcker, eftersom de har begränsad, regional spridning. I indexet registrerades bara 

författare, inte översättare eller bearbetare.
9 Enligt traditionen inom Svenska Missionsförbundet tillhörde missionshuset i Killeberg 

detta samfund. Men mina efterforskningar har inte gett bekräftelse på detta. Enligt Hulda 

Svensson (f. 1912) som bodde i missionshuset med sin man 1937–47 kom missionshuset 

att tillhöra Svenska Missionsförbundet först under 1930-talet. Under 1920-talet ”var 

det allians” , dvs. missionshuset utnyttjades av låg- och frikyrkliga grupper. År 1929 då 

Frostenson besökte missionshuset är det oklart vilket samfund som ägde huset eller stod 

för verksamheten. Vilken organisation som har byggt missionshuset har jag inte kunnat 

få fram. Beteckningen missionshus har använts för samlingslokaler av flera samfund, 

även av Bibeltrogna vänner och Evangeliska Fosterlands-stiftelsen. Men att missionshuset 
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i Killeberg inte tillhörde Bibeltrogna vänner har jag fått bekräftat. Psalmen ”Kristus 

vandrar bland oss än” fanns med i Svenska kyrkans psalmboksförslag 1936, men den 

togs inte in i 1937 års psalmbok. 
10 Se min analys av de båda melodiernas förhållande till texten i Inger Selander, ”Relationen 

mellan text och musik i moderna psalmer” i Perspektiv på moderna psalmer. AF-stiftelsens 

skriftserie nr. 3. (Stockholm 1999), s. 66–74.
11 Intervju med Sven Erik Bäck av undertecknad den 14/2 1992.
12 Denna psalm är liksom många andra tonsatt av flera kompositörer, bl. a. av Egil Hov-

land och Göte Strandsjö.
13 John Ronnås, Våra gemensamma psalmer. Om psalmbokens 325 första psalmer 

(Stockholm 1990), s. 19 f.
14 Anders Ekenberg, ”Den nya katolska gudstjänstboken”i Psalm i vår tid. Svenskt 

gudstjänstliv. Årgång 81, 2006, s. 73. Ekenberg har haft vänligheten att lämna mig en 

förteckning över psalmer, skrivna eller översatta av Frostenson i nya Cecilia.
14b När nya Cecilia kommer i bruk är fortfarande oklart vid denna boks sättning.
15 Jag har inte tagit med alla översättningar.
16 Uppgifterna i det följande är hämtade från Ekenberg, s. 67 ff.
17 Inkluderar man Frostensons bearbetningar blir antalet i Cecilia 1987 och 2007 ungefär 

detsamma, dvs. ett sjuttiotal. Detta beror på att Cecilia, 1987, innehåller många äldre, 

framför allt svenska psalmer i Frostensons bearbetning vilka utgått ur Cecilia, 2007. 
18 Ekenberg, s. 75.
19 Gunnar Melkstam sammanställde resultatet av frekvensundersökningen, vilket jag 

fått tillgång till. Jag har även dragit nytta av Karin Karlssons bearbetning av materialet 

i uppsatsen Om levande psalmer i vår tid, D-uppsats, Musikvetenskapliga institutionen 

i Göteborg, 2002, bilaga 8.
20 Enkäten redovisas närmare av Inger Selander i artikeln ”Psalmbok i handen eller textbild 

på väggen?” i Psalm i vår tid. Svenskt gudstjänstliv, årgång 81, 2006.
21 Ibid., s. 53 f.
22 Alva Ekström, Inget är skapat utanför. Teologi och kontext i Anders Frostensons författar-

skap (diss. Karlstad 2006). Inflytanden från Martin Luthers teologi liksom från Anders Nygrens 

kommenteras på flera ställen. Karl Barths teologi sade sig Frostenson ha varit inspirerad av 

då han skrev psalmen ”Våga vara den du i Kristus är”, s. 35 och 219.
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KV Nsj Gt Ssmå Bps/
Nbps

Ks

Alltid skall stjärnhimlen lysa 708

Basunen ljöd allt starkare 750

Båten var så liten 728 8

Bygga, forma, modellera 704

De trodde att Jesus var borta 737 223 28 10 88 87

Den Gud som sökte Samuel 89

[Det] ljus som liv (efter en am. sång) 10 3

Dig vi lovsjunger, ärar (latinsk) 82 82

Du som lades på ett fång hö 712

Du sänder ut din Ande 228

En blind fick höra rop och steg 729

En söndag var världens skapelsedag 755

Finns det leksaker i himmelriket 791 51 210

[Fram över åkern] en såningsman 751 61 39

Från jorden, Herre Jesus, till himlen 83

Gräset växer utan ljud 757 155 60 37

Gud har gett åt fågeln dess vingar 759 177 9 12

Gud har skapat allting 777 64 18

Gud målar i sin bilderbok 19 10

Guds kärlek är som stranden 148

Herdar som på fälten (G. R. Woodward) 69

Herre, du har skapat allt 14

Himmelske Fader, ge åt oss alla 11

Högt i stjärnehimlen 15

I hungersnöd och oro 88

I min kyrka finns en dopfunt 753

I ressällskapet sökte de 742

Jag behövde en nästa (S. Carter) 50 51

Jag kan klättra 108 147

Jesus från Nasaret 43 29 125 25 24

Jesus föddes i Betlehem 713

Jesus satt i båten 768 146

Jorden blir vacker när solen 145

Kristus vandrar bland oss än 41

Krukmakarskivan svänger runt 765 106 47 17

Tabell 1. Barnpsalmböcker

Fortsättning nästa sida  
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KV Nsj Gt Ssmå Bps/
Nbps

Ks

Lagd på strå i ett stall 724 208 130

Lova Herren sol och måne 701 1 2 16

Lågorna är många 34

Lågt var det stall där han föddes 711

Långt bort alla vägar bär 705

Mitt i mörka natten 746 126 149

Mycket folk kring Jesus var 730 22 144 29

Nu är det morgon (E. Farjeon) 95 113

När jag lever har jag dig (A. Pötzsch 160

När rosen öppnar sig 183

O Betlehem, du lilla stad (efter Brooks) 66

O Jesu, du så ofta bad 774 68

Små, små vattendroppar 779 182 50

Snödropp kommer först 782

Sol och jord och luft 170

Som ett klockspel 10

Så god mot alla Jesus var. 769

Tusen stjärnor glimmar 766 208

Tyst, tyst i jorden sover 65

Vackra törnrosbuske 736 212 83 86

Var kommer de ljusaste drömmarna 703

Vattnet ligger klart och blankt 108

Vem är han som bott i stjärngemak 714

Vinden ser vi inte 740 56 33 229 33 30

Vingårdens herre ser en rad av träd 789

Välsigna, Herre, vad du ger 236 125

Världen som nu föds på nytt ( Adam av S:t 
Victor, N. F. S. Grundtvig)

107

Är Guds kärlek såsom havet 709 11 162

Över jorden ligger gräsets matta 702

Summa: 64 36 21 10 14 26 14

Förkortningar: Kyrkovisor för barn, 1960 (Kv); Nu sjunger vi, 1960 (Nsj); Glad ton, 1974 (Gt); 
Sånger för små och stora, 1989 (Ssmå); Barnpsalmboken, 1989 (Bps); Nya barnpsalmboken, 2001 
(Nbps); Kyrksång, 2001 (Ks). Numren i kolumnen för sångboken Sånger för små och stora hänvisar 
till sida, sångerna i denna sångbok är onumrerade.

Tabell 1. Barnpsalmböcker (forts.)
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SVK EFS SMF SAM B-Ö FB HF P MK FA SFA K

Allt vi är och har är Guds 
egendom

491

Barn av Guds kärlek 469

Bed för mig, Herre kär 382 346 331 301 536

De såg ej dig blott timmer-
mannens son

140 98

De trodde att Jesus var 
borta

181 120

Du, o Gud, är livets källa 535 607 658 599 591 338

Du öppnar, o evige Fader 198 237 163

Därför att ordet bland oss 
bor

210

En kallelse från himlen går 496

Ett Kristusbrev till världen 490

Fram över åkern en sånings-
man

585 571

Gräset växer utan ljud 575

Gud har skapat allting 574

Guds kunskap är som 
himlen

515 502

Han satte sig ner på 
stranden

623

I mörker sjönko lyckodröm-
mens

268

I ressällskapet sökte de 177

Jesus från Nasaret 48 99 107 223 37 26 36 233 110 52 158 107

Jesus är ute och söker 259 455

Jorden blir vacker 473

Kristus vandrar bland oss än 75 78 79 317

Krukmakarskivan svänger 
runt

575

Låt ditt rike lysa för vår 
inre syn

526

Mot mänskomilliajder, där 
Gud ej än

517

O Jesu, vilja åt mig giv 492

Pröva mig, Herre, denna 
stund

221

Skiljas vi må från vänner 
och

580 641 601

Snart bröt du upp 584

Som en hälsning hemifrån 272

Tabell 2. Frostensons originalpsalmer i psalmböcker 1937–1977

Fortsättning nästa sida  
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SVK EFS SMF SAM B-Ö FB HF P MK FA SFA K

Som spridda sädeskornen 196 236 522 409 

Sök ej bortom hav och 
himlar

500

Sörj ej det du mister 408

Tid är nåd. I tidens mitt 
Jesus står

128

Tron sig sträcker efter 
frukten

314 450

Tung och kvalfull 241 508 546 497 371 521 421

Tusen stjärnor glimma 578

Tyst, likt dagg som faller 239

Vackra törnrosbuske 584

Vi ha sett den nya synen 634

Vinden ser vi inte 191 131

Är Guds kärlek såsom havet 576 563

Över jorden ligger gräsets 
matta

570

Summa: 42 9 31 6 3 18 1 1 2 6 3 1 5

Förkortningar: SVK=Svenska kyrkan: Den svenska psalmboken, 1937; EFS=Evangeliska Foster-
lands-stiftelsen: Sionstoner, 1972; SMF=Svenska Missionsförbundet: Sånger och psalmer, 1951; 
SAM=Svenska Alliansmissionen: Kristen lovsång, 1952; B-Ö=Svenska Baptistsamfundet och Örebromis-
sionen: Psalm och sång, 1966; FB=Fribaptistsamfundet: Pilgrimstoner, 1957; HF=Helgelseförbundet: 
Förbundstoner, 1957; P=Pingströrelsen: Segertoner, 1960; MK=Metodistkyrkans psalmbok, 1951; 
FA=Frälsningsarméns sångbok, 1961; SFA=Svenska Frälsningsarméns sångbok, 1952; K=Katolska 
kyrkans samlingspärm, 1970-talet.

Tabell 2. Frostensons originalpsalmer i psalmböcker 1937–1977 (forts.)
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Tabell 3. Herren lever 

50ps PoV75 PoV76 Svps1/
PoS1

PoS2

Alla Guds löften x

De rör sig som skuggor x

De trodde att Jesus var borta x x x x

Den natt då Jesus gick att dö x

Det ljus som liv (negro spir.) x x x

Domen över världen går x x

Ett Kristusbrev till världen x x x

Gud tillhör äran x

Guds kärlek är som stranden x x x

Halleluja! Sjung om Jesus (efter Dix) x x x

Han kom från ett främmande land x

Han satte sig ner x x x

Här är rymlig plats (efter. am. refr.) x x

Högt i stjärnehimlen x x x

Jag ska gråtande kasta mig ner x x

Kornet har sin vila (efter eng. text) x x x

Kristus uppstånden (övers.) x

Lova Herren, sol o måne x x x x

Lågorna är många x x x

Min längtan är äldre än solarnas x x

När världens Frälsare (övers.) x x

O låt ditt rike komma x x x

Se, Herre, på vår arbetsdag x x

Vi ville dig se
Musik: L. Å. Lundberg (Herren lever)
S. E. Johansson                ”           ”

x x x

Vinden ser vi inte x x x x

Våga vara
Musik: R. Forsberg
T. Erséus (Herren lever)

x x x
x

Är Guds kärlek såsom havet x

Summa: 27 8 17 15 13 12

Förkortningar: 50 sånger och psalmer, 1974 (50ps); Psalmer och visor, 1975 (PoV75); Psalmer 
och visor 76, 1976 (PoV76); den första gemensamma delen av Den svenska psalmboken, 1986 och 
Psalmer och sånger, 1987 (Svps/PoS1); del 2 av Psalmer och sånger, 1987 (PoS2).
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Svps Sgr Fs C

329 Gud tillhör äran (Frostenson & L.-Å. Lundberg efter Budry)

330 Gud, vår Gud från fjärran land (P. Dass) 649

331 Guds härlighet oss styrka ger 332 486

338 Ljus som liv åt världen gav (efter en am. sång) 331 505

344 Alla Guds löften, Jesus, i dig

347 Gud har gett åt fågeln dess vingar 341

349 Himmelske Fader, ge åt oss alla (D. T. Niles) 339

358 Gud har skapat allting 344 633 485

362 Krukmakarskivan svänger runt 343

367 Är Guds kärlek såsom havet

370 Han satte sig ner på stranden 353

384 Mycket folk kring Jesus var. 444

394 Blås på mig, skaparvind (efter E. Hatch) 368

402 O Guds Ande, du som bor 367

414 Därför att Ordet bland oss bor 377

430 Du öppnar, o evige Fader 393 507

434 Här är rymlig plats (efter R. J. Stamps) 396

435 Kläd dig, själ, i högtidskläder 394

457 Ett Kristusbrev till världen 412

471 Låt ditt rike lysa

476 Se, en gåvoflod går fram

494 Lagd på strå (medeltida skolsång) 434

499 Dig vi lovsjunger, ärar (efter Theodulf av Orléan) 443 442

504 De såg ej dig blott timmermannens son 455

505 Den natt då Jesus gick att dö

514 Vackra törnrosbuske 611

518 Kom med glädje och med sång (Johannes Damaskenus) 470

523 O Gud, du andas över vår jord (efter fransk refr.) 476

541 En vanlig dag 352 464

547 Gå i frid nu till din vila (israelisk, tysk övers.) 631

562 Låt mig växa stilla 471 466

563 Mina döda timmar 521

571 Hör oss, Gud, du själv har bett oss (M. Hewlett) 528

599 Vänd nu om, ni sorgsna sinnen (P. Gerhardt) 541

672 Du, o Gud är livets källa 586

Tabell 4. Psalmer & sånger, 1987, del 2 samt tillägget 2004

Fortsättning nästa sida 
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Svps Sgr Fs C

680 Jesus satt i båten 610

693 De rör sig som skuggor

695 Det kan vi göra för rätt och för fred (B. Wren) 591 619

705 O, låt ditt rike komma 599

709 Se, Herre, på vår arbetsdag (J. Fraser)

710 Sol och jord och luft och hav

716 Vi ville dig se 600

723 Tron sig sträcker efter frukten 559

732 Guds Son en gång i morgonglans (grekisk, J. Brownlie) 490 685 667

812 Herdar som på fälten vaktat (Woodward) 429 542

817 Världen som nu föds på nytt (Adam av S:t Victor, Grundtvig) 517

Summa: 46 35 5 5 4

Tabell 4. Psalmer & sånger, 1987, del 2 samt tillägget 2004 (forts.)

Förkortningar: Den svenska psalmboken, 1986 (Svps); Segertoner, 1988 (Sgr); Frälsningsarméns 
sångbok, 1989 (Fs); Cecilia, 1987 (C).
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Nya Cecilia

7 Lova Herren sol och måne 7

15 Halleluja! Sjung om Jesus (efter Dix) 9

25 Högt i stjärnehimlen 45

31 Låt oss glada och i tro (efter Milton) 49

39 Jesus från Nasaret 70

40 Kristus vandrar bland oss än 71

54 Vinden ser vi inte 94

61 Lågorna är många 114

66 En såningsman går där

71 Som spridda sädeskornen (efter fornkyrklig bön)
     + v 2 av Fredrik Cleve

186
186

73 Vi till ditt altarbord bär fram 188

87 Våga vara den du i Kristus är

102 Tung och kvalfull 236

115 O Betlehem, du lilla stad (efter P. Brooks) 275

156 De trodde att Jesus var borta 376

158 Till himlen Herren Jesus for (latinsk 1500-tal) 388

204 Kornet har sin vila (efter eng. carol) 488

225 Jesus är ute och söker

267 Bed för mig, Herre kär

289 Guds kärlek är som stranden 556

296 Välsigna, Herre, vad du ger 565

307 Från våra kära, från våra vänner 575

310 O Gud, du mig ej överger

311 Jag skall gråtande kasta mig ner

Summa: 24 18

Tabell 5a. Del 1 av Den svenska psalmboken, 1986; Psalmer och sånger, 1987; 
Segertoner, 1988; Frälsningsarméns sångbok, 1989, Cecilia 1987.
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Inger Selander

Svps
Cecilia 
2007

Stjärna över haven (efter Ave maris stella) 122

Barn av Guds kärlek 139

Du öppnar, o evige Fader 393 189

Tyst, likt dagg som faller 395 191

Guds rådslut från begynnelsen 436 307

Lovets offer alla trogna (Victimae pascalis) 464 363

En jordisk dag (Iam Christe) 497 477

Tack, Fader, för den dag (Deus, creator omnium) 500 464

Jag ger mig själv i dag

Försoningens dag och uppståndelsens dag 601

Summa: 10                                                               7 8

Tabell 5b. Cecilia 1987, del 2

Svps

Som ett klockspel hör jag dig 338

Gud har skapat allting 344

Vad vi har byggt och skapat

Mycket folk kring Jesus var 444

Vem är han som bott i stjärngemak

O Guds Ande, du som bor 367

Därför att Ordet bland oss bor 377

Kläd dig, själ, i högtidskläder 394

Var gång de dina samlas

I en värld av död 598

En söndag var skapelsen första dag

Lagd på står i ett stall (medeltida skolsång) 434

Vackra törnrosbuske 611

Dig vi lovsjunger, ärar (efter Theodulf av Orléans) 443

Kom, Helge Ande, med din tröst (Nunc, sancte, nobis, Spiritus)

O Gud, din stilla, starka makt (Rector potens, verax Deus)

Genom gatans trängsel 499

Kort är vår dag på jorden 

Summa: 18 11

Tabell 5c. Nya psalmer i Cecilia 2007  





Till vänster: omslag till barnboken Spirre Spindel på Prärien (1958). Till höger: Spirre Spindels flygresa. En 
brevbok (1956). Båda med illustrationer av Ylva Källström-Eklund. Foto: Kungl. biblioteket, Stockholm.

Ett uppslag ur Spirre Spindel på Prärien (1958) med illustrationer av Ylva Källström-Eklund. 
Foto: Kungl. biblioteket, Stockholm.



Spindelbrev och kyrkosång
Anders Frostensons diktning för barn

Carina Lidström

Det naiva som livshållning – Anders Frostensons barntexter  
i den romantiska och barnlitterära traditionen

Stora är barnens ögon
– fönster som vidöppna stå –
ser inte långt, men kanhända
längre ändå
än vi som med blicken bunden
vid fjärran ting
ej varsnar undret som blommar
runtomkring.1

Anders Frostenson var en mångsidig författare. Förutom dikter och psal-
mer skrev han också berättelser, verser och psalmer för barn. Denna del 
av Anders Frostensons författarskap är måhända inte lika uppmärk-

sammad, men för honom själv spelade den en stor roll. Han har själv framhållit 
att de lyriska texterna hade sin källa i författarskapet för barn.2 I dikten ovan 
är det barnen som urskiljer ”undret som blommar runtomkring”, men också 
författaren Anders Frostenson strävade efter att se på det näraliggande med nya 
ögon, med en förundransblick, en annorlundablick. I sina texter framställer han 
ofta barnets naiva förundran som en förebildlig livshållning.3 Det finns därför 
all anledning att också behandla denna del av Frostensons författarskap, och 
det är vad jag ämnar göra i mitt bidrag till boken.

Att barnet i sin oförvillade naivitet står det sanna och det ursprungliga nära 
är inget nytt motiv. Det står att finna långt tillbaka. Inom litteratur och bildande 
konst går det tillbaka till romantiken, men det har också en hemvist inom den 
kristna traditionen.4 Anders Frostensons författarskap och idévärld tar del av 
båda och denna idealiserade barnbild kommer till synes i hans barnlitterära 
texter.5 Frostenson faller här väl in i traditionen. Det är i romantiken som många 
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av de uppfattningar som ligger till grund för den moderna barnlitteraturen har 
sin upprinnelse. Idealiseringen av barnets oskuldstillstånd, dess fantasi och lek-
förmåga, kom bland annat att innebära att man betonade vikten av att vårda 
dessa egenskaper. Barnlitteraturen skulle alltså tala till, och uppmuntra, fantasi, 
kreativitet och lekförmåga – allt för att den växande individen skulle bli en så 
god vuxen som möjligt.

Leken och fantasin sågs som ett viktigt led i den goda människans utveckling. 
Runt sekelskiftet 1900, inför det ”barnets århundrade” som Ellen Key föresprå-
kade, kom dessa tankar också att avsätta spår i den svenska barnlitteraturen. 
Fantasi och lek skulle bli en rättighet för barn ur alla samhällsklasser, och här 
skulle den goda litteraturen spela en roll, man talade till och med om vikten av 
”våra barns nöjesläsning”.6 Barnlitteraturen behövde inte längre i första hand 
vara fostrande men skulle, genom att bejaka sidor som ansågs som viktiga 
under den livsfas som uppväxten utgjorde, ändå bidra till en fostran av goda 
samhällsmedborgare. Målet var i slutändan att skapa goda vuxna. 

Om det förra sekelskiftets barnsyn på ett nytt sätt gav utrymme för barns 
fantasi och lek så är det möjligt att inom svensk barnlitteratur från 1940-talet 
och framåt, se hur positionerna flyttas fram ännu ett steg. Barnets livshållning, 
som tidigare visserligen idealiserats, men icke desto mindre setts som ett led på 
vägen till en vuxen identitet, kom här att framstå som förebildlig också för den 
vuxne. I många fall kom barnets fantasi och den lekfulla anarki den kan inne-
bära att ställas i lätt förlöjligande kontrast till en maktfullkomlig och stelbent 
hierarkisk vuxenvärld.7 Tydligast kom tendensen till uttryck hos författare som 
Lennart Hellsing och Astrid Lindgren, där en naiv modernism med inslag av 
fantasi, nonsens och stilexperiment är några av stildragen. Anders Frostensons 
barnlitterära texter är en del av detta mönster. De kom till största delen till under 
1950-talet, då denna omvandling av barnlitteraturen redan pågått ett tag.

Barnblick, förundransblick, annorlundablick  
– ett tema i Anders Frostensons barntexter

I den här uppsatsen vill jag med en blick på framförallt den barnlitterära traditio-
nen under 1950-talet i korthet presentera några av Frostensons texter för barn.8 
Jag vill också ge en antydan om hur temat den naiva blicken, annorlundablicken, 
såväl innehållsmässigt som i stil och form, kommer till uttryck i några av hans 
barntexter. 

I den dikt som inledde min uppsats är det barnen som urskiljer det väsent-
liga i tillvaron genom att se det näraliggande. Nära och fjärran byter till synes 
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plats med varandra. Istället för att som så ofta vara den plats där det underfulla 
lokaliseras, blir i dikten ”fjärran” den plats som gör att vi – de vuxna – till skill-
nad från barnen går miste om undret. En liknande omvärdering av etablerade 
hierarkier och värderingar inleder en dikt som Frostenson publicerade i Svenska 
kyrkans tidskrift Vår kyrka nr 5 1958.

Vad barnets öga ser är undrets värld. 
Och där en glasbit lika fin som diamanten är.
/---/ 

Även här är det barnet som ser det märkliga i det vardagliga och upptäcker det 
värdefulla i det som anses värdelöst. Kanske är det också så att denna relati-
visering får komma till uttryck i texternas formspråk. Stilistiskt präglas Fros-
tensons barntexter av starka kontraster: högt och lågt blandas i såväl innehåll 
som form på ett sätt som ofta gör det relevant att tala om stilbrott. I synnerhet 
i psalmdiktningen gör detta att han ibland kommer pekoralet nära. Det famil-
jära och talspråkliga, ibland också mer eller mindre tekniska och fackbetonade 
uttryck, existerar sida vid sida med det lyriska. Den haltande versen och det 
naiva rimmet är också ett vanligt kännetecken för Frostensons lyrik. Vare sig 
detta är resultatet av en genomtänkt estetik där också metriken ger uttryck för 
en naiv livshållning, eller helt enkelt beror på att författaren inte alltid tyckte att 
en genomgående stil och en elegant metrik spelade så stor roll, så vittnar dessa 
särdrag hos Frostenson om en värdering.

Den frostensonska stilen anknyter i båda fallen till den relativisering av 
etablerade konventioner och hierarkier som är genomgående också på ett inne-
hållsligt plan. Högt och lågt, stort och smått, blandas, byter plats eller sägs rent 
av höra samman.

Anders Frostensons författarskap för barn spänner över olika genrer, och här 
återfinns både texter som berör kristen tro och texter som inte alls gör det.9 I det 
följande har jag delat in min presentation av texterna i tre delar. Först behandlar jag 
berättelseböckerna, därefter barnversen och sist hans kyrkovisor och psalmer för 
barn. Då en hel del av materialet är svårtillgängligt har jag valt att citera rikligt. 

Berättelseböckerna I: Spindelbreven

Frostenson publicerade under 1950-talet tre berättelseböcker för barn: Spirre 
Spindels flygresa, 24 resebrev (1956) följdes av Spirre Spindel på Prärien (1958) 
och samma år publicerades också den vardagsrealistiska berättelsen Pillertril-
laren.10 ”Spindelbreven” är min beteckning på två samlingarna med resebrev 
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skrivna av den resande spindelpojken Spirre Spindel. I begynnelsen växte de 
fram som godnattsagor för de egna barnen, men den första berättelsen lästes 
också upp som följetong i radions barnprogram. Uppläsare var Lars Ekborg.11 

Böckerna publicerades på Tidens förlag i serien Tidens barnkammarbibliotek 
i sällskap med bland annat Tomas Funcks böcker om Grodan Boll och Kalle 
Stropp – också de berättelser med bakgrund i radions barnprogram. 

För omslag och illustrationer svarade Ylva Källström. De är tecknade i den 
osentimentala men dekorativa och grafiskt dynamiska stil vi idag kommit att 
förknippa med 50-talsillustratörer som bland andra Stig Lindberg, Eva Billow 
och Helga Henschen.12 Till sin utformning kom den första boken att anknyta till 
det designintresserade 50-talets intresse för boken som föremål. Spirres första 24 
resebrev gavs ut som en brevpappersmapp innehållande de 24 resebreven i ett 
brevblock tillsammans med lika många kuvert. På mappens baksida uppmanas 
läsare att dela med sig av Spirres brev till vänner och bekanta. Boken är i dag 
något av en raritet. Att så få exemplar bevarats till eftervärlden kan nog bero 
på att uppmaningen gärna efterlevdes av barnen. 

Breven i båda böckerna inleds med en i stort sett stående formel: ”Hej, det är 
Spirre Spindel som skriver till Dig!” Breven är också undertecknade med Spir-
res ”spirriga” namnteckning. De avslutas med en kommentar om hur breven 
befordras, oftast med ett djur, men också med flaskpost, tåg och en blåvinge 
(dvs. en ung scout, inte en fjäril). En del av dessa djur fick dessutom en egen 
visa: myran ”Ann-Chalott som har fasligt brått” kan fortfarande idag dyka upp 
i radio då och då.13

 Alla brev innehåller också ett PS, som i det första brevet förklaras med ”På 
Sladden”, och DS uttyds i samma anda till ”Din Spirre”. Andra brev- och post-
termer används på ett liknande pedagogiskt och nonsensartat sätt: På samma 
gång som Frostenson leker med förkortningar och benämningar förklaras i 
någon mån innebörden. 

Författaren vet att utnyttja den form han valt. Brevformen är väl lämpad för 
det slag av episodiskt berättande som är relativt vanligt inom barnlitteraturen. 
Den passar också bra för det följetongsformat som var den första bokens; brevet 
är en form som skildrar ett pågående nu, ett slags platsreportage, vilket bland 
annat gör det möjligt att på ett trovärdigt sätt infoga så kallade ”cliffhangers” 
för att upprätthålla spänningen till nästa episod. 

Den första boken har på pärmens insida ett långt citat ur Kunskapens bok. 
I ett utdrag från artikeln på uppslagsordet ”spindel” betonas just spindelns för-
måga att färdas långa sträckor och dess förmåga att spinna trådar. Just dessa 
egenskaper är också de som Frostenson utnyttjat för att skapa sin berättare och 
protagonist. Ofta klarar Spirre sig ur sina äventyr genom sin förmåga att spinna 
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och väva, vilken sannerligen får sägas vara högt utvecklad eftersom han lyckas 
spinna ihop både rep, pontoner och telefontrådar. Spirres vävar innebär emel-
lertid inte bara ett sätt att klara sig ur äventyren. Vid ett par tillfällen hamnar 
han också i knipa för att hans konstruktioner inte håller som förväntat. 

I den första boken skildras inledningsvis konstruktionen av det ”Spirrespin-
delspeedsportplan” som utgör Spirres huvudsakliga fortskaffningsmedel i båda 
böckerna. Efter de inledande brevens utforskning av spindelperspektivet och 
flygäventyret, så uppträder ett mer sammanhållet händelseförlopp som har till 
utgångspunkt den hämndkedja som satts igång av Greve Grävlings förstörelse av 
en myrstack. Sedan det hela löst sig, bland annat genom Spirres hjälp, så tar Spirre 
en avstickare till Amerika för att i sista brevet återvända hem till sin mamma. 

Upplevelserna i Amerika skildras sedan i de 21 resebrev som utgör den andra 
boken, Spirre Spindel på Prärien. Formatet är här den traditionella bilderbo-
kens, och berättelsen uppvisar ett mer sammanhållet förlopp än den första 
samlingen av spindelbrev. Prärieäventyren är fokuserade kring Spirres möte med 
en präriehundsfamilj, och temat är med stor tydlighet socialisering, låt vara med 
humoristiska förtecken. Mamman i präriehundsfamiljen – präriehundsmamsi 
– är utarbetad och utmattad av sina bråkiga söner Skrutt och Skrott och sin inte 
särskilt hjälpsamme make, Pappa Popp. Spirre griper emellertid in och ser till att 
präriehundsmamsi får husmorssemester på Kindpåsråttans pensionat.

Pensionatsvistelsen betalas med skalbaggar som Spirre och präriehunds-
barnen införskaffar genom en rad olika fångstmetoder. Han uppfostrar också 
präriehundsbarnen samt ett par av de mer ohyfsade gästerna på pensionatet. I 
avslutningen får de numera sansade och lydiga präriehundspojkarna utbrista: 
”Du har lärt oss hålla sams och det var tur.”

Spindelperspektivet – annorlundaperspektivet

En del av böckernas poäng ligger i Frostenson användning av det perspektiv 
som huvudpersonen Spirre erbjuder. En spindel är en liten figur som kan röra 
sig på fler ledder än människan, en flygande spindel har än mer att ge när det 
gäller att se saker och ting ur nya perspektiv. 

Och Frostenson utnyttjar det på en rad olika sätt. Än utnyttjas spindelns 
horisont för en lyriskt hållen utsikt från ett svingelstrå. Andra gånger är spin-
delns litenhet och rörelseförmåga något som används för ett platsreportage om 
livet i en myrstack. En tredje gång utnyttjas spindelns klätterförmåga för ett 
parti i intrigen där Spirre utifrån sin position i ett kakelugnsspjäll avlyssnar en 
dramatisk konversation. 
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På många sätt är Spirres mikroperspektiv kongenialt med ett barnperspektiv: 
ett lekfullt, innovativt närseende där det är fullt möjligt att ett tistelfrö kan göra 
tjänst som fallskärm, ett tallbarr kan användas som bläckpenna och en lysmask 
nyttjas som lampa. Spindelperspektivet ger med andra ord tillfälle till ett nytt 
sätt att se det näraliggande och vardagliga, det öppnar för såväl ett naturlyriskt 
seende som ett mer lekfullt annorlundaperspektiv. Att tanken på ett annorlunda-
perspektiv, en Verfremdungsblick, varit aktuell för Frostenson blir också tydligt 
vid de tillfällen då Spirre tar fram sina ”klarsynsfjärrglasögon”, antingen för att 
själv se bättre eller för att hjälpa någon annan att se. Greppet att skildra världen 
på ett annorlunda sätt genom att anlägga ett djurs perspektiv återkommer vid 
ett flertal tillfällen i Frostensons texter för barn, och jag återkommer till det 
längre fram i uppsatsen. 

Detta annorlundaperspektiv används i spindelbreven också för att skapa ett 
slags visuella gåtor, som bland annat får fungera som cliffhangers genom att 
gåtan formuleras i ett brev och svaret följer först i det följande brevet. (Liknande 
visuella gåtor förekommer också i det material som Frostenson publicerar i Vår 
Kyrka, se nedan.) Redan i andra brevet möter en sådan gåta, i mycket enkel form, 
liksom för att introducera formen för läsaren och lyssnaren:

Under mej låg en hage, där korna gnagt av mest allt som fanns. Bara en 
blomma syntes. Den lyste med guldgul glans. Hux flux flög blomman 
upp och flög. Jag blev så häpen så jag stanna. Den kom närmre så jag 
såg. Det var ingen blomma men nåt annat. En fjäril.14

Gåtan är inte svårtydd och svaret tillhandahålls i samma andedrag som den 
formulerats. Att missta en fjäril för en blomma kanske dessutom de flesta läsare 
själva har gjort någon gång. Inslaget utgör snarast ett sätt att etablera en form 
och ett perspektiv, och gåtornas svårighet och komplexitetsgrad ökar så små-
ningom. I den första bokens brev 22, där Spirre sätter iväg över Atlanten för att 
så småningom hamna i Amerika, låter det så här:

Sen låg jag i vinden några dar och drev tills jag hörde bränningarna 
dåna mot ett rev. Jag flög över slätter och höga berg och sen in bland 
träd som hade stammar men ej en enda gren Deras blad var mycket 
större än näckrosbladen är. De satt allra överst och inte här och där 
i träden hoppa svansisar stora och små. /---/ De hade skägg och strå. 
De for upp och ner och dingla runt. Rätt som det var surra de sina 
svansar runtom träden och satt kvar. 
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Svaret tillhandahålls inte genom texten utan genom Ylva Källströms illustration 
som visar att de märkliga träden är palmer och svansisarna som dinglar runt är 
en flock entusiastiska apor. 

Här blir vi också påminda om att breven inte är vilka brev som helst utan just 
resebrev. Annorlundaperspektivet aktualiseras i samband med reseberättelsens 
konventioner. De visuella gåtorna sammanfaller i sin form med reseskildringens 
sätt att redogöra för det främmande som möter vid resor till exotiska platser. 
Liksom andra resenärer före honom ställs Spirre inför utmaningen att med be-
gränsad förståelse inför det som möter på främmande plats ändå beskriva detta 
för en hemmavarande läsekrets, vars referenser troligen är än mer begränsade 
än resenären. I synnerhet i äldre tiders reseberättelser kommer detta till synes 
genom att de rapporterande resenärerna i likhet med Spirre tar till ett bildspråk 
som beskriver det främmande i termer av det kända, så att läsaren skall kunna 
skapa sig en uppfattning om det märkliga som mött på annan plats.15 Att formen 
reseberättelse var aktuell för författaren vid den här tiden framgår för övrigt av 
att Frostenson samma år, 1956, redigerade en antologi med korta reseskildringar 
och dessutom skrev ett inledande förord till volymen.16

Nonsens och snusförnuft, lyrik och trivialiteter – om spindelbrevens stil

På ett stilistiskt plan karakteriseras texterna av stor variationsrikedom. Kasten 
mellan det lyriska och det triviala och mellan nonsensinslag och snusförnuft är 
många och ibland halsbrytande. 

Nonsensinslagen återfinns på såväl ett sakligt som på ett språkligt plan. När 
Spirre inte vet vilken kompassriktning han skall välja för sin Atlantfärd tar han 
för säkerhets skull ”nordostsydväst”, och när Greve Grävling inte hittar vägen 
på grund av sin dåliga syn, spinner Spirre en ledtråd.

Här förekommer också ord som egentligen inte finns, åtminstone inte i någon 
ordlista; kanske är de hämtade ur barns talspråksrepertoar eller den frostenson-
ska familjens egen vokabulär. Vid något tillfälle blir Spirre alldeles ”knostrig”, 
en annan gång ”truttlar han till” hattar åt präriehundsbarnen. En i det närmaste 
stiernhielmsk förmåga till nyskapande ordsammansättningar skymtar också i 
beteckningarna på två av Spirres viktigaste ägodelar: Spirres ”klarsynsfjärrglasö-
gon” och ”Spirrespindelspeedsportplanet” som i ett läge dessutom förvandlas 
till ett ”segelhydroplan”. 

Sida vid sida med dessa nonsensinslag använder Frostenson ord som snarast 
hör hemma i olika specialvokabulärer. Förutom de posttermer som på ett mer eller 
mindre excentriskt sätt används i samband med Spirres korrespondens finner vi till 
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exempel beskrivningar av vindförhållanden med ord som ”kastby” och ”cyklon”, 
och när Spirre och spindelbarnen jagar aktualiseras ord som ”attrapp” och ”ka-
nonad”, och ett jakthorn förklaras ljuda på grund av ett ”ljudmembran”.

I samband med dessa specialvokabulärer aktualiseras dessutom det element 
av prosaisk samtidsanknytning som är ett av böckernas och den frostensonska 
stilens särdrag. Mullvaden gräver på en tunnelbana, präriehundsfamiljen har 
porttelefon och tofsmesmamman är på väg att hämta ut sitt barnbidrag när hon 
hejdas av Spirre för att också ta med ett av hans brev. I Spirre spindels flygresa 
diskuteras om det faktum att Greve Grävling under en misslyckad hämndaktion 
har kraschat genom knarkelgubbens tak är att klassificera som ”inbrott” eller 
”hemfridsbrott”. I Spirre spindel på prärien är präriehundsmamsi som vi sett i 
behov av ”husmorssemester”, och när hon först inte tror sig om att våga lämna 
familjen anklagas hon av Spirre för att ha ett ”oumbärlighetskomplex”. 

Till spindelbrevens prosaiska och samtidsanknutna sida får också framställning-
ens allmänt talspråkliga karaktär räknas. Frostenson skriver inte bara ”mej” och 
”dej” utan utelämnar ibland ändelser på orden och låter Spirre säga ”nä” istället 
för ”nej”. Också meningsbyggnaden är ibland präglad av talspråkets syntax.

Kanske kan de kraftiga stilbrytningarna ses som en bristande känslighet 
för nyanser och övergångar eller som ett resultat av berättarsituationen – den 
som berättar godnattsagor bjuds inte alltför många tillfällen till eftertanke och 
stilistiska överväganden – men de kan också ses som en manifestation av en 
världsbild. Det lyriska, det äventyrliga och det prosaiskt samtida utgör aspekter 
av en och samma värld. Den som finner sin glädje i drömska utsikter från ett 
svingelstrå får för den skull inte stå främmande för det praktiska i tillvaron. 
Som jag påpekade i uppsatsens inledning hörde en liknande stilblandning, där 
det nonsensartade och absurda samsas med det lyriska och snusförnuftiga, till 
trenden inom svensk barnlitteratur alltsedan 1940-talet. Blandningen av det 
nonsensartade, det absurt snusförnuftiga och det lyriska påminner framförallt om 
Lennart Hellsings texter. Det är intressant att notera likheten mellan Frostensons 
spindelbrev och Hellsings nonsensresebok Daniel Doppsko som publicerades 
1959, det vill säga tre år efter Spirres första brevsekvens.

Berättelseböckerna II: Pillertrillaren

I den tredje av Forstensons berättelseböcker, Pillertrillaren, finner vi istället ett 
samtida vardagsperspektiv.17 Också delar av denna berättelse lästes upp på radion. 
Boken har till skillnad från spindelbreven en öppet kristen dimension, låt vara att 
den inte är markerad förrän i bokens slutkapitel. På ett sätt som fortfarande är 
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vanligt inom barnlitteraturen skildras vardagligt familjeliv sammanhållet genom 
ett årsförlopp. I centrum står den sjuårige Affe som växer upp i en småbrukar-
familj på ett skärgårdshemman. Titeln Pillertrillaren syftar på den svarta fårgumse 
som huvudpersonen och hans lillasyster Liselott får ta hand om sedan gumsens 
mamma inte velat kännas vid honom. 

Berättelsen börjar mitt i sommaren, veckan efter midsommar, och Affe tänker 
tillbaka på hur det var när Pillertrillaren föddes på skottdagen samma år. Vi får 
i 13 kapitel följa episoder ur barnens vardagsliv och ur Pillertrillarens uppväxt. 
I berättelsens nu är Pillertrillaren sedan en tid förvisad till en holme, inte för 
att han gjort något dumt utan för att Affe försökt träna honom att hoppa ge-
nom brinnande tunnband. Det huvudsakliga perspektivet är den längtande och 
ångerfulle Affes, men i ett par kapitel skildras Pillertrillarens upplevelser på ön 
utifrån fårets egen blick. Här är det återigen ett djurperspektiv som aktualiserar 
förundransblicken, även om Pillertrillaren många gånger framstår som ganska 
lik människorna. Också Pillertrillaren längtar och sörjer.

Nu satt sorgen som en tjock svart klump i hans bröst. Då kände den 
plötsligt en lätt mjuk duns mot huvudet. Den visste inte vad det var. 
Det gick vågor på vattnet, annars kunde den tittat efter i vattenspegeln. 
Så kände den en lätt vippande rörelse på ena hornet. Då visste den 
genast. Det var svalungen som kommit till den. /---/ Pillertrillaren blev 
så sprittande glad, at han hade velat hoppa jämfota och kasta med 
huvudet upp och ner. Men den stod prick still. Annars skulle svalungen 
kanske ha blivit skrämd.18

Fårgumsens sorg beskrivs genom en vanlig formel eller kliché för mänsklig sorg: 
den svarta klumpen i bröstet. Likt människan tycks också Pillertrillaren kunna 
ta emot tröst och visa hänsyn. I samband med skildringen av Pillertrillarens sorg 
och ensamhet aktualiseras också ett annat återkommande tema i Frostensons 
barntexter: skapelsens enhet och samhörigheten mellan människa och natur, 
djur och människa, djur och djur. 

Det citerade textavsnittet ovan betonar snarast likheten och samhörigheten 
i skapelsen. Annorlundablicken blir tydligare i ett avsnitt där den besjälade 
naturen skildras genom gumsens ögon.

Då fick han se något märkvärdigt. Dimdrottningen dansade med alla 
sina féer över tjärnen och över gungflyet ut och in bland videbuskarna 
kring dess kanter och upp och ner för berget, som stupade ner i det 
svarta näckrosvattnet. /---/ Pillertrillaren var som förtrollad.19
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Pillertrillarens fascination inför dimféerna – gestaltade som folktrons älvor 
– leder till att han går ned sig i ett kärr. I drömmen blir Affe varse detta, och 
när han vaknar tar han sig över till holmen genom att lifta med en simmande 
ko. Det hela slutar förstås väl och både Pillertrillaren och Affe får komma hem 
helskinnade.

Genom Affes dröm står människa och djur i förbindelse med varandra på 
ett undermedvetet plan. Det är värt att betona att dessa fenomen skildras såsom 
realistiska inom den ram som berättelsen etablerat. Det rör sig alltså inte om sa-
goinslag eller om motiv hämtade från de berättelser om talande djur som återfinns 
inom barnlitteraturen. Att inslagen skall tas på allvar framgår till exempel av att 
Affes pappa får observera svalans och Pillertrillarens relation till varandra.

När de kom ut på trappan, stod Pillertrillaren vid grinden. Det satt en 
svala på hans horn. Far hade sett den där en gång förut men inte fäst 
sig vid den. Nu stod han stilla en lång stund och såg.20

Inte heller bortförklaras Affes dröm, utan den telepatiska drömkommunikation 
som räddar Affes älskade Pillertrillare skildras som verklig. Gemenskap och 
kommunikation mellan människa och djur finns också på detta plan. 

Temat skapelsens enhet återkommer på ett explicit sätt i bokens slutparti. I 
sista kapitlet skildras familjens kyrkobesök en sommarsöndag. Under gudstjäns-
ten dyker baggen upp i kyrkan, till barnens och prästens förnöjelse. För prästen 
blir det också upphovet till en reflektion.

Det är något fel med vår gudstjänst och det är något fel med vårt sätt 
att leva, om vi människor blir så märkvärdiga och upptagna av oss 
själva, att vi glömmer vår samhörighet med alla de varelser som Gud 
skapat, med djuren och blommorna.21 

Efter gudstjänsten blir regnbågen synlig, och föräldrar och barn talar om det 
nya förbundet och kommer fram till att de, människorna och Gud, är bundisar. 
När Affe frågar om också Pillertrillaren är bundis slår mamma ifrån sig men 
pappa säger att han är alldeles övertygad om detta. Affe och hans vän Pillertril-
laren, oförvillade av konventionen, ser världen på ett sannare sätt. Tanken om 
skapelsens enhet uttrycks här genom en naiv synvinkel och med den samman-
hängande upplösning av gränser och hierarkier, grepp och motiv som känns igen 
från den barnlitterära traditionen. Men till skillnad från vad som är vanligt i 
barnlitteraturen i gemen får dessa grepp och motiv i Pillertrillaren också vara 
uttryck för en kristen livssyn. 
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Visor och vers

Under åren 1957–58, det vill säga under samma tid som berättelseböckerna kom 
till, publicerade Frostenson också en mängd visor och vers. I Svenska kyrkans 
tidskrift Vår kyrka publicerade han under 1957 inalles 39 bidrag och under 
nästföljande år sju inslag, alla i en serie med rubriken ”Veckans visa”. Rubriken 
hörde hemma på tidningens barnsida, där också dikter och översättningar av 
Britt G. Hallqvist publicerades. I Vår kyrka nr. 13 1958 inleddes sedan serien 
”Bibliska berättelser på vers” där Frostenson varje vecka fram till och med num-
mer 47 publicerade en vers baserad på bibliska berättelser ur såväl Gamla som 
Nya testamentet. Serien illustrerades med tuschteckningar av konstnären Fritz 
Sjöström och hade sin plats på barnsidan, men sades vända sig till både barn och 
vuxna. Ett urval om 40 av dessa sammanlagt 80 verser och dikter publicerades 
sedan mot slutet av 1958 på Diakonistyrelsens förlag i en antologi med titeln 
Sjung barn: 40 psalmer för barn.22

Också i verserna och visorna kan förundransblicken skönjas på olika sätt. I 
några av verserna återkommer det slag av gåtor som satte sin prägel på böckerna 
om Spirre Spindel. I något fall känns gåtans motiv och form igen, som i den gåta 
där ämnet är skuggans förändring under dagens lopp,23 ett motiv som återfinns 
i flera svenska folkgåtor.24 Mer originell är då följande gåta:

Det låg en så väldig silversked
på den töande isen och blänkte.
Två skator satt på en tuva och vred
sina huvuden runt ty de tänkte.

Dom fick ingen ro.
Månntro, månntro,
den får plats i vårt bo.

När solen gått ned
så fanns ingen sked.
Det grubblade de på hela sommaren. 

I denna gåta, som i likhet med flera av Anders Frostensons verser tonsattes av 
Laci Boldemann, ses världen återigen med en djurblick. Svaret på skatornas 
undran ges inte i versen, men till läsaren av Vår kyrka nr. 13 1957, där gåtan 
först publicerades, anförtroddes det vara solen som glänser i smältvattnet. 
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Fågelblicken utnyttjas i ännu en gåta:25

Talgoxen på något märkligt 
fick syn.
Han blev så paff som han fallit
från skyn.
Länge han satt på en almgren
och såg:
Nere på marken en fågelholk 
låg.

Den var så bred och hög som
ett berg.
Snyggt var den målad med
körsbärsröd färg.
Hålet var stort som ett
grävlingsgrythål.
Framför det stod där en
regnvattenskål.

Talgoxen tänkte, la huvet på 
sned:
Nånstans från almen den nog
ramlat ned.

Tur att den höll! Jag ett
vinterbo fått.
Nu kan jag bo som en kung
i sitt slott.

Han flög ditin och sprang bort 
till ett hörn,
tänkte: här finns det ju plats för
en örn.
Hit kan jag bjuda på fest om
jag vill.
Minstone ett dussin talgoxar 
till.

Aldrig en talgoxe haft så fint 
bo
Och han fick många besök kan
ni tro.
Både av sidensvans, bofink och
mes
och av en skata som skrattat sig 
hes.
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Att talgoxen flyttar in i en hundkoja är kanske inte så svårt att räkna ut. Fros-
tenson leker i gåtan med storlek och referensramar, och gåtans djurperspektiv 
ligger nära det lilla barnets sätt att se ”på lek”. Det här slaget av annorlundablick 
handlar om att se med nya ögon på vardagen, men också om att inte riktigt 
förstå vad man ser, en naiv oförståelse som, åtminstone i den här versen, skapar 
nya möjligheter.

Ett annat slag av annorlundablick är kopplad till romantiken och till tanken 
om en transcendent dimension av tillvaron. I en dikt som ”Möss i månsken” 
skapas och används förundransblicken på ett sätt som för tanken till romanti-
kens diktning, men också till barnlitterära stilströmningar i Frostensons samtid. 
Dikten publicerades i en första variant under rubriken ”Veckans visa” i Vår 
kyrka nr. 17 1957.26

Musmor har fått silversko,
silvernos och silverklo,
silverdörrar till sitt bo, 
silversvans och silverhår,
silverögon, silvertår.
På en silverväg hon går.

Åtta silverungar små
i sin mammas fotspår gå.
Vem vet vad dom tänker på?
Inte på att göra bus!
Mössen blir i månens ljus
snälla – särskilt utomhus.

Säden står med silverax.
Kråkan kraxar silverkrax.
Nio möss är hemma strax.
Snälla måne, länge skin,
du gör varje mus så fin.
Dra ej för din rullgardin!

I månljuset framstår mössen som förvandlade. Frånsett det faktum att möss 
inte brukar ha skor och att skor, klor och nosar inte alltför ofta är av silver, 
så framhålls det ovanliga ytterligare genom första radens framhållande av att 
musmor har fått. Att det försilvrade tillståndet inte är konstant framgår också 
genom den önskan om att månen skall fortsätta att skina, som formuleras i 
sista strofen. Dikten skildrar i romantisk tradition ett bokstavligen genomlyst 
ögonblick där världen förvandlas och visar andra sidor än de vardagliga. De 
lätt förmänskligade mössen och silverorden för också tanken till den samtide 



92

Carina Lidström

Lennart Hellsings tidiga diktning, inte minst några av dikterna i diktsamlingarna 
Katten blåser i silverhorn (1945) och Katten blåste i silverhorn (1963). Såväl 
månskenets silverslöja som metallen silver står hos både Hellsing och Frostenson 
för skönhet, för en förädling av tillvaron. Försilvringen och försköningen kan 
i det här sammanhanget också ses mot bakgrund av Viktor Rydbergs inlägg 
mot 80-talsrealismen i dikten ”Barndomspoesien” (1888). I Rydbergs dikt blir 
silverskyar och silverglans tillsammans med en katt som blåser i silverhorn – ett 
motiv hämtat från den svenska folkdiktens sfär – till insignierna för den fjärran 
sunnanö som är fantasins och barndomens värld.27

Psalmer och kyrkovisor

Som framgår av de exempel jag har tagit upp rör sig Anders Frostenson också 
i sin barnlyrik mellan ett skämtsamt nonsensartat förhållningssätt och ett mer 
romantiskt färgat lyriskt synsätt, där den förvandlade tillvaron inte bara handlar 
om att se vardagen på ett nytt sätt utan också antyder en transcendent dimension. 
Inte heller här kontrasterar Frostenson särskilt starkt mot den barnlitterära tra-
ditionen. Det är först när Frostenson för över detta sätt att skriva i psalmgenren 
som resultatet kan bli uppseendeväckande.

Av de texter som Anders Frostenson publicerade för en barnpublik är utan 
tvivel hans bidrag till antologin Kyrkovisor för barn (1960) de mest kända.28 

Därför kan det kanske framstå som smått paradoxalt att den också satte punkt 
för Frostensons barnlitterära författarskap. Antologins första utgåva innehöll 92 
sångtexter, varav 36 bar Frostensons signatur. Tolv av dessa sånger blev sedan 
psalmer i den kommande psalmboken. I Kyrkosång (2001), den antologi som idag 
har ersatt de olika utgåvorna av Kyrkovisor för barn, ingår 15 av dessa texter 
och i Nya Barnpsalmboken (2001) återfinns 17 av Frostensons egna texter (jag 
har alltså bortsett från översättningar och bearbetningar). Här framgår det rent 
kvantitativt att Frostenson stod för en stor del av den förnyelse av barnpsalmen 
som Kyrkovisor för barn avsåg att bära fram. Tanken bakom antologin var att 
skapa andliga sånger som var anpassade till samtidens barn i språk och innehåll.29 
Här vill jag ge några exempel på hur Frostenson för in flera av de drag som kan 
ses som karakteristiska för den samtida barnlitteraturen också i barnpsalmen. 

Flera av sångerna hade publicerats tidigare i andra sammanhang och i an-
dra versioner, och en jämförelse mellan de olika versionerna är fruktbart i en 
diskussion om hur Frostensons barnblick, hans förundransblick, kommer till 
uttryck och användning i några av de sånger som så småningom kom att ingå 
i Kyrkovisor för barn. 
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Barn som protagonister och aktörer

En kategori av de psalmer som ingår i Kyrkovisor för barn skulle jag vilja kalla 
för berättelsepsalmer. Flera av dessa publicerades först i Vår kyrka under rubri-
ken ”Berättelser ur Bibeln”. Stilistiskt karakteriseras de av en enkel och rättfram 
meningsbyggnad där en situation snabbt skissas upp. Ofta finns också i dessa 
psalmer barn som aktörer, åskådare eller lyssnare; ett sådant grepp är vanligt 
inom barnlitteraturen men kanske inte nödvändigtvis i psalmdiktningen. 

Som exempel på hur Frostenson betonar barnets synvinkel i sina psalmer har 
jag inledningsvis valt den psalm som återger berättelsen om det första av Jesu 
brödunder, psalm 444 i den nya psalmboken. Psalmen publicerades i en första 
version i Vår Kyrka nr. 11 1957.

Fem kornbröd och två fiskar
i pojkens korg lagts ned.
Det var hans egen matsäck 
som mamma skickat med.

Av den fick tusen äta
och ändå många fler.
Så konstigt att det räckte.
Ingen var hungrig mer.

Ändå blev mycket över.
Allt vi åt Jesus ger
välsignar han. Det räcker
åt oss och många fler.

Det är till att börja med väl värt att lägga märke till att Frostenson valt Johannes-
evangeliets variant av berättelsen. Det är enbart i Johannesevangeliet som 
Jesus får bröden och fiskarna ur en pojkes hand, i de övriga evangelierna är 
det lärjungarna som finner eller tillhandahåller fisk och bröd. Kornbröden och 
fiskarna är dessutom uttryckligen pojkens, och brödet och fiskarna förs när-
mare det läsande eller sjungande barnets upplevelsesfär genom att de får vara 
pojkens egen matsäck som mamma skickat med. Det är alltså ur barnets gåva 
som miraklet springer fram.

I 1958 års variant (det vill säga i antologin Sjung barn) fokuseras barnet i 
inledningen, och pojken är här på ett än tydligare sätt protagonisten i det lilla 
drama som spelas upp.
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Med sin korg i vägens damm
går en liten gosse fram.
”Ska du gå till stadens torg,
hämta något i din korg?”

”Nä, jag går till öknens trakt. 
Där är Jesus har man sagt.
Kornbröd fem och fiskar två,
dem skall Herren Jesus få.”

Jesus tackar Gud och ber.
Allesammans slår sig ner.
Tak är himlen. Deras bord
är Guds vackra gröna jord.

Alla mat i överflöd 
får av pojkens fisk och bröd.
Stora gåvor, himmelsk makt
Gud i Jesu händer lagt.

Pojken får här själv föra sin talan i en kort dialog där pojkens inledande ”Nä” 
förstärker intrycket av talat ord. Kornbröden och fiskarna är inte längre pojkens 
matsäck utan uttryckligen avsedda som gåva till Jesus. Liksom i den föregående 
versionen är det emellertid gåvan från barnet som genom Gud och Jesus kom-
mer människorna till godo. Gud och Jesus är den kraft som kan förmera den 
enkla gåvan till ofattbara dimensioner, men det är återigen barnets gåva som 
är utgångspunkten.

I psalmboken, slutligen, återfinns en tredje variant som uppges vara en be-
arbetning från 1973.

Mycket folk kring Jesus var.
Hela dan de stannat kvar. 
Stora gåvor, himmelsk makt 
Gud i Jesu händer lagt.

Många tusen – skaffa fram
bröd åt alla, den som kan!
Stora gåvor, himmelsk makt
Gud i Jesu händer lagt.

Kornbröd fem och fiskar två
får han av en pojke då.
Stora gåvor, himmelsk makt
Gud i Jesu händer lagt.
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Jesus tackar Gud och ber.
Allesammans slår sig ner.
Stora gåvor, himmelsk makt
Gud i Jesu händer lagt.

Det finns plats för allihop.
Himlen tak och marken bord.
Stora gåvor, himmelsk makt
Gud i Jesu händer lagt.

Alla får i överflöd
mat av pojkens fisk och bröd.
Stora gåvor, himmelsk makt
Gud i Jesu händer lagt.

Här har barnet fått ta ett steg tillbaka. Gåvan stammar fortfarande i enlighet 
med Johannesevangeliet från en pojke men den huvudsakliga aktören är Jesus, 
och det under Jesus utför står i centrum. Det mirakulösa framhävs tydligt genom 
att Jesu makt betonas i det tvåradiga omkväde som avslutar varje balladstrof, 
för det är just en balladstrof det är fråga om. I samtliga versioner har Frostenson 
använt sig av fyraradig balladstrof, ett versmått som känns naturligt i berättande 
vers, men här har formen alltså förtydligats ytterligare genom att ett omkväde 
lagts till varje strof. Det naiva synsätt som i de tidigare versionerna framförallt 
varit knutet till barnet kopplas här i stället till den naivism som hör hemma i 
den medeltida balladen, närmare bestämt den kategori med bibliska och kristna 
motiv som kallas legendvisa. 

Det naiva perspektivet

I flera av texterna utgår Frostenson från något som får förmodas vara barnets 
synsätt utan att för den skull direkt gestalta något barn. Det kommer till uttryck 
på flera sätt. I en av sångerna, ”Babels torn”, återberättar Frostenson Gamla 
testamentets etiologiska myt, som säger sig förklara hur de olika språken kom 
till.30 Här kommer en känsla för vad som kan tänkas roa också en mycket ung 
barnpublik till synes.

De byggde ett torn mitt på Sidhears slätt;
det stoltaste torn som man någonsin sett.
De tänkte i högmod: ”Vårt torn med sin topp 
ska snart räcka ända till himmelen opp.
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Gud tänkte: ”Har jorden nu blivit för trång?
Vem vet vad de kan hitta på nästa gång?
Nu blandar jag bort deras språk och sen får
vi se hur det med deras tornbygge går.”

När en sa:” Räck tegelsten hit i en blink!”
Så fick han i stället en skurvattenshink.
En bad att få bräder. Men då fick han ler.
En sa: ”Hissa opp!” Och då hissa man ner.

Med tornbygget gick det på tok och då for
de långt därifrån och se! Världen var stor.
De färdades långt bortom floder och berg,
Fick olika språk och olika färg.

I den kanske allra mest drastiska tredje strofen ger Frostenson konkreta bilder 
av vad som kan hända när man plötsligt inte förstår varandra. Bygget av Babels 
torn drabbas av problem när den som ber om tegelsten får en skurvattenshink, 
den som vill ha bräder får lera och den som ger order om att hissa upp blir åtlydd 
genom att något i stället hissas ned. Berättelsen om språkförbistringen blir en 
utgångspunkt för ett skeende där aktörerna utför sysslor eller använder saker på 
ett bakvänt sätt, och en stor del av nöjet för det läsande eller lyssnande barnet är 
just det bakvända i det som händer och nöjet i att vara den som vet hur det skall 
vara. Ett grepp som återkommer i många småbarnsböcker. Intressant är att det 
inte med någon större tydlighet hävdas att tornbygget får olyckliga konsekvenser 
– snarast slutar dikten med en tanke om att världen är långt intressantare än 
man tidigare kunnat föreställa sig!

Det naiva perspektivet kommer till uttryck också på andra sätt. I flera av 
psalmerna och visorna utgår Frostenson från sådant som hör till barnets värld 
och kultur för att belysa frågor kring Guds natur och Guds närvaro. I psalmer 
som ”Nu målar Gud i sin bilderbok” och ”Bygga, forma, modellera” behandlas 
bland annat temat ”den pågående skapelsen” med ett par vanliga former för 
barns konstnärliga verksamhet. I båda psalmerna karakteriseras också Guds 
skapande med ordet ”lek”. Tanken att Gud leker fram skapelsen återkommer i 
flera av Frostensons texter, till exempel i psalmen ”Vem kastar slant?”.31

Vem kastar slant med silvermynt
uppå den klara sjö?
Vem har så många tusen mynt
att över vattnet strö?
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Det är Guds glada skaparlek
och han blir aldrig trött
fast han i millioner år
har mynt i vattnet strött.

Dem kan vi inte plocka opp.
Men ingenting det gör,
att mynten inte duger alls 
att köpa saker för.

Ty när det glittrar lyser, ler
på hav och insjövik
så är det vackrare än allt
som finns i en butik.

I ”Vem kastar slant?” använder sig Frostenson av ett grepp han gärna åter-
kommer till: frågan. Frågan som grepp har redan aktualiserats i samband med 
Frostensons versgåtor, men frågan kommer också till användning i de psalmer 
där temat är Guds och himmelrikets natur. Genom att utgå från ett naivt och 
ihärdigt frågande, som kopplas till barnet och dess förmåga att ifrågasätta också 
det mest ”självklara”, fokuseras den mystiska ogripbara dimensionen, det för 
människan och inte bara för barnet ontologiskt ofattbara hos Gud och tillvaron 
efter döden. Frågan är om den förnumstigt förmanande ton som i kontrast till det 
sublima ämnet och den lyriska inledningen smyger sig in i de två sista stroferna, 
skall skrivas på barnanpassningens eller vuxenanpassningens konto.

Allra tydligast kommer kanske det naiva och ihärdiga frågandet till uttryck 
i psalmen ”Finns det leksaker i himmelriket?”. I likhet med flera av psalmerna i 
Kyrkosånger för barn föreligger den i flera varianter. En första variant trycktes 
under rubriken ”Veckans visa” i Vår kyrka nr. 44 1957.

Finns det leksaker i himmelriket,
finns där blommor, fjärilar och bin?
Får man blåsa flöjt och spela munspel 
eller höra harpa blott och mandolin?

Får man skratta och slå kullerbytta,
sparka boll och göra vad man vill
eller måste man jämt göra nytta
och sen sitta mycket tyst och still?

Får man gå i kläder som är vita,
så man ständigt måste vara rädd
att få fläckar? Får man aldrig byta
någon gång och vara vardagsklädd?
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– Det var många frågor. Vem kan svara
på dem alla så att det blir rätt?
Vi vet: det är underbart att vara 
i Guds helgons värld på alla sätt.

Gud har mycket, mycket mer att skänka,
överraskningar som han tänkt ut.
Större ting än allt som vi kan tänka,
ty hans skaparlek tar aldrig slut.

Något som du aldrig kunnat drömma
ska du lycklig hålla i din hand.
Allting som var lessamt får du glömma
glädjas blott i himlens gåvoland.

Som så ofta utgår Frostenson från barnets lek- och verksamhetsvärld. Här är 
det lyckan i bollspel, kullerbyttor och leksaker – mycket av det som för barnet 
kan karakteriseras som livsglädje – som är utgångspunkten. Liksom i flera av 
Frostensons psalmer och dikter aktualiseras tanken om Guds skaparlek och där-
med något som Gud och barnen har gemensamt. Till skillnad från i den senare 
varianten av psalmen så besvaras inte barnets undran om glädjeämnena i livet 
efter detta är desamma som här och nu i denna första version med ett ”ja och 
mer därtill”. Svaret undviks i viss mån med ett naivt formulerat outsäglighets-
topos: Om det himmelska kan vi inte veta annat än att där är glädjen större och 
annorlunda. Liksom i dikten ”Var kommer de ljusaste drömmarna ifrån?” blir 
frågan omöjlig att besvara i konkreta termer.32

Redan i den version som publiceras året därpå, 1958, har dikten emellertid 
fått den form den har i Kyrkovisor för barn.33

Finns det leksaker i himmelriket,
fjärilar och bin och blåbärsris,
träd och sjöar, hästhovsört vid diket
och om vintern snö och glasklar is?

Ja, det finns, och mycket annat väntar,
överraskningar som Gud tänkt ut.
När på himmelrikets port han gläntar,
blir det som en lovdag utan slut.

Saker som jag aldrig kunnat drömma
skall jag se och hålla i min hand.
Allting som var tråkigt får jag glömma,
bara vara glad i himlens land.
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Naturen som källa till glädje betonas tydligare och oron kring den himmelska 
uniformeringen har helt försvunnit. Det outsägliga finns kvar. Här skall möta 
”saker som jag aldrig kunnat drömma”, men i motsats till den tidigare versionen 
utlovas också alla de glädjens ting som hör denna världen till. Himmelriket är 
med än större tydlighet ett lyckorike där kända och okända glädjeämnen hägrar 
sida vid sida.

Till sist

Jag har i den här uppsatsen givit några exempel på hur Anders Frostenson i sina 
texter för barn gestaltar en idealiserat naiv livshållning. I hans texter står barnet i 
fokus på en rad olika sätt. Frostenson anlägger ett naivt – ömsom lekfullt, ömsom 
lyriskt – annorlundaperspektiv, och texternas språk och form är också präglade 
av en relativiserande naivitet. Till det senare hör också en stundom mer prosaisk 
och samtidsorienterad anknytning till moderna barns vardagstillvaro.

I allt detta anknyter Anders Frostensons barntexter till den samtida barnlit-
teraturen; de faller i de flesta avseenden in i redan etablerade former och innebär 
således ingen förnyelse. När sedan Frostenson för över en del av dessa barnlit-
teraturens modernistiska tendenser också till barnpsalmen och den andliga visan, 
kommer det att stå i bitvis stark kontrast mot en äldre psalmtradition. 

Några regelrätta nonsensinslag finner vi däremot inte i psalmerna. Så långt 
går Frostenson inte. Men jag vill avsluta min uppsats med en av Frostensons 
sånger som vittnar om att han i hög grad strävade efter att göra den andliga 
visan till en genre med anknytning till samtiden. Den publicerades i Vår kyrka,34 
men togs varken med i Kyrkovisor för barn eller i psalmboken.

Ingen har sett en radiovåg.
Men den finns ändå,
blir till sång, musik och tal,
när någon vrider på.

Tankarna har ingen sett.
Men de finns ändå.
Ingen mera än du själv vet,
vad du nu tänker på.

Samvetet har ingen sett.
Men det finns ändå,
säger med en tydlig röst:
”Gör så men inte så!”
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Gud har ingen, ingen sett.
Men Han finns ändå.
Och hans rike når så långt
Som vind och skyar gå.

Överallt där någon ber
och på honom tror,
är Han nära och Han ger
kraft och trygghet stor.

Noter
1 Anders Frostenson, Du böjde dig ned över jorden (Stockholm 1944), s. 22.
2 Se t.ex. Alva Ekström, Inget är skapat utanför. Teologi och kontext i Anders Frostensons 

författarskap, Karlstad University Studies 2006:16 (diss. Karlstad 2006), s. 151.
3 Redan i inledningen till sin avhandling framhåller Alva Ekström Frostensons sätt att 

se tillvaron med barnets ögon.
4 Om synen på barnet i romantikens konst och litteratur finns en uppsjö av litteratur att 

tillgå. Se t.ex. Patricia Alefeld, Göttliche Kinder:die Kindheitsideologie in der Romantik 

(Paderborn 1996) och Judith A. Plotz, Romanticism and the Vocation of Childhood 

(New York 2001). Som hänvisning till den kristna traditionens barnsyn torde Matt. 

18:1ff. vara tillräcklig.
5 Om Frostenson förhållande till romantiken och sekelskiftessymbolismen, se t.ex. Ekström, 

a.a., s. 56, s. 151 et passim.
6 Våra barns nöjesläsning (1902) var titeln på litteraturkritikern Gurli Linders (1865–1947) 

inlägg i sekelskiftets intensiva debatt kring skönlitteratur för barn.
7 Se t.ex. Ulla Lundqvist, Århundradets barn. Fenomenet Pippi Långstrump och dess förut-

sättningar. (Diss. Stockholm 1979); Lena Kåreland, Modernismen i barnkammaren. Barnlit-

teraturens 40-tal, Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet 66 (Stockholm 1999).
8 Jag gör inte anspråk på att täcka in allt som Anders Frostenson skrev för barn under denna 

period. Som jag framhåller nedan publicerades hans verser och sånger i flera versioner och 

i många olika sammanhang, inte minst i tidskrifter och i form av musiktryck. Vilka mina 

källor varit framgår av litteraturförteckning och notapparat. Frostensons författarskap för 

barn behandlas för övrigt endast helt kort i Alva Ekströms avhandling; se s. 149–155.
9 Det kan i sammanhanget vara värt att påpeka att den kristna barnlitteraturen vanligen 

utgör ett separat litterärt kretslopp. Det vanliga är att författare som skriver kristna 

barnböcker publicerar sig på särskilda förlag som distribuerar sina böcker genom egna 

förlagsgrossister och böckerna säljs sedan i särskilda boklådor för kristen litteratur. 

Kristen barnlitteratur recenseras inte i samma organ som annan barnlitteratur. Inte 

heller finns den i någon större utsträckning att tillgå på kommunbiblioteken. Anders 
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Frostenson utgör tillsammans med Britt G. Hallqvist ett undantag i det att de publicerar 

sig i båda kretsloppen.
10 Spirre Spindel, 24 resebrev (Stockholm 1956); Spirre Spindel på prärien (Stockholm 1958); 

Pillertrillaren (Stockholm 1958). Alla vidare hänvisningar hänför sig till dessa utgåvor.
11 Ekström, a.a., s. 150.
12 Om 50-talets bilderbok se till exempel Vår moderna bilderbok, Vivi Edström, red., 

Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet 40 (Stockholm 1991).
13 Visan publicerades först i Vår Kyrka nr. 20 1957 och tonsattes av Laci Boldemann.
14 Frostenson, Spirre Spindels flygresa, brev 2.
15 Det här är ett tema jag själv har fördjupat mig i andra sammanhang.
16 Anders Frostenson, red., Resans tjusning: tretton författare om resandets konst (Stockholm 

1956). 
17 Anders Frostenson, Pillertrillaren (Stockholm 1958).
18 Ibid., s. 122.
19 Ibid., s. 124f.
20 Ibid., s. 141.
21 Ibid., s. 138.
22 Anders Frostenson, Sjung barn: 40 psalmer för barn (Stockholm 1958).
23 Vår kyrka nr. 3 1957.
24 Om svenska folkgåtor, se t.ex. Fredrik Ström, Svenska folkgåtor (Stockholm 1937). 
25 Vår kyrka, nr. 4 1957.
26 En något omarbetad variant publicerades i diktsamlingen Tystnad ljus dikter, psalmer 

och böner, (Örebro 2004). Omarbetningen är inte särskilt betydande, men jag bifogar 

den här i noten. Metriken har förändrats till det bättre och en tydligare rytm i dikten 

uppstår också genom att de inledande raderna i varje strof även får avsluta strofen. 

Några formuleringar har ändrats, kanske för att de framstått som mer lyriska än den 

ursprungliga formuleringen.

Musmor har fått silversko,
silvernos och silverklo,
silverdörrar till sitt bo, 
silversvans och silverhår,
silverögon, silvertår, på en silverväg hon går.
Musmor har fått silversko,
silvernos och silverklo.

Åtta silverungar små
i sin mammas fotspår gå.
Vem vet vad de tänker på?
Inte på att göra bus. Mössen blir i månens ljus
snälla, särskilt utomhus.
Åtta silverungar små
i sin mammas fotspår gå.
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Rågen står med silverax.
Kråkan kraxar silverkrax.
Nio möss är hemma strax.
Snälla måne, länge skin! Du gör hela världen fin.
Dra ej för din molngardin.
Åtta silverungar små
i sin mammas fotspår gå.

27 För motivet i den folkliga traditionen, se Adolf Iwar Arwidsson, Svenska fornsånger III 

(Stockholm 1842); Johan Nordlander, Svenska barnvisor och barnrim (Stockholm 1886).
28 Kyrkovisor för barn (Stockholm 1960).
29 Ekström, a.a., s. 151.
30 Frostenson, Sjung barn, s. 10f; Kyrkovisor för barn, nr. 90.
31 Ibid., s. 53. Kyrkovisor för barn, nr. 27.
32 Också denna sång föreligger i flera varianter. Se t.ex. Vår kyrka nr. 14 1957 och Frostenson, 

Sjung barn, s. 57. Kyrkovisor för barn, nr. 54.
33 Frostenson, Sjung barn, s. 36; Kyrkovisor för barn, nr. 35.
34 Vår kyrka nr. 36 1957.





Anders Frostenson framför Lovö prästgård den 30 maj 1985. Foto: © Per Söderberg 1985, Örebro.

Prästen, författaren och vissångaren Lars-Åke Lundberg tonsatte bl.a. Anders Frostensons psalmtext 
”Guds kärlek är som stranden” (Sv ps 289). Bilden togs den 10 november 2006 på Örebro universitet. 
Foto: © Lars Ekblad 2006, Tysslinge. [Original i färg]



Melodier ur tystnaden
 Att finna melodier  

till Anders Frostensons texter

Lars-Åke Lundberg

Anders Frostenson föddes 1906 och skrev ”Jesus från Nasaret går här 
fram” 1935, det år då jag föddes. Åldersskillnaden var alltså stor. Min 
bakgrund till vårt samarbete var att jag tillsammans med min fru Inge-

borg under studietiden i Uppsala hörde sånger av den franske gitarrspelande 
dominikanpatern Auguste-Maurice Jean Cocagnac. Vi översatte några av dem: 
”Var finns du nu”, ”Vägen till Kanaan”, ”Jesus Kristus är min vän”. Tillsam-
mans med ett par texter av andra och en egen text som jag skrev melodier till 
gavs sångerna ut i häftet Nio andliga visor, 1965.1 Det var mina handskrivna 
noter och staplarna lutade inte alltid åt samma håll. Jag spelade in några av 
dem på en EP med två kända musiker, basisten Sture Åkerberg och gitarristen 
John Kongshaug på EMI. Häftet och EP:n fick en snabb spridning och en lika 
snabb ilsken reaktion. Man sade: ”Så här får det väl inte gå till att sjunga om 
Jesus och Gud!” Anonyma brev kom med hänvisning till Amos 5:23: ”Hav bort 
dina sångers buller; jag gitter inte höra ditt psaltarspel” (1917) och med frågor 
som: ”Tror du att Jesus spelade gitarr?” Hade jag inte varit sommarbarn hos 
Lapp-Lisa, hon med Barnatro, och sett en flicka från söndagsskolan i Edsberg, 
där jag hade min första prästtjänst, dansa runt i röda stövlar på den leriga gatan 
sjungande Jesus Kristus är min vän, då hade jag väl gett upp. 

Anders Frostenson tog kontakt med mig och började sända texter som jag 
gjorde melodier till. Titeln ”andliga visor” hämtade jag från Ef. 5:19: ”Tala till 
varandra med psalmer, hymner och andlig sång” (NT 1981). I 1937 års över-
sättning står det ”andliga visor” i stället för ”andlig sång”. Varför man ändrade 
i den nya översättningen är svårt att förstå. Andlig sång associerar i vårt land 
till Einar Ekberg, Göran Stenlund m.fl. oftast med chopinliknande pianoack-
ompanjemang. På grekiska är ordet odais pneumatikos och ligger närmare vårt 
begrepp visa, på tyska översätts det med Naturgesang, alltså folklig musik. De 
tre sångsätten i bibelordet hänför psalmer till Psaltarens psalmer, hymner är 
lovsånger såsom Marias lovsång, Magnificat och andra. Andliga visor är av 
Anden inspirerade med nuet som tempus, och vill i den närvarande tiden tala 
om vad Gud gör och vill ha gjort. 
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Tillsammans med Ragnar Wittgren, då skolpräst i Stockholm, stationerad 
i Gustaf Vasa församling, började vi 1965 med Midnattsmässor i jazzrytm. Vi 
samarbetade med jazzmusiker, Pistolteatern och Intima teatern, flyktingar och 
författare som Sonja Åkesson och Majken Johansson. Gudstjänsterna hade olika 
aktuella teman, t.ex. ”Ronden – om sjukvården”, ”Döden och livet – om döds-
hjälp”, ”Är Gud teolog?”, ”Frihetens träd – om mänskliga rättigheter”, ”Kär-
lekens språk” (eftersom det gick en sexualupplysningsfilm på biograferna med 
den titeln), ”Bakom galler – om kriminalvård”, ”De kallar oss avvikande – om 
homosexualitet”, och andra mässor om Södra Afrika, Chile, Brasilien och Ar-
gentina. I dem medverkade musiker och sångare som kommit hit som flyktingar. 
En chilensk sångerska, Mariela Ferreira, hade tonsatt flera av nobelpristagaren 
Pablo Nerudas dikter med sångbara melodier, en princip som Neruda accepterade 
med glädje. Det var litterärt sett bra texter till sångbara melodier som kunde 
sjungas av många. Den principen påverkade också mig. Till dessa gudstjänster 
behövde vi nya psalmer. Jag frågade Anders Frostenson som ofta sa: ”Nej, det 
kan jag inte.” Men efter en vecka kom det en text. I sin avhandling Ett samband 
att beakta – psalm, psalmbok och samhälle har P O Nisser belyst hur viktiga 
dessa mässor var för de nya psalmerna både textligt och musikaliskt. Psalmen 
Här är rymlig plats, (Sv ps 396) som innehåller orden Gud är en av oss vid detta 
bord, användes för första gången vid en av gudstjänsterna. De nya psalmerna 
”testades” i gudstjänster och ungdomsgrupper innan de publicerades.2

Ämnet
Så såg den yttre förklaringen ut till vårt samarbete. Men det räcker inte. Det 
finns också en inre. Vi umgicks inte så mycket. Jag har sökt ord för vad det var 
och stannar för ”sakligt med värme”. Det handlade om en sak, ett ämne som vi 
aldrig talade om men som vi delade – känslan av utanförskap. Så här har Anders 
Frostenson beskrivit den: 

Vårt liv är en genomresa. Med det medvetandet kommer också en känsla 
av främlingskap. Hos mig har den känslan funnits långt tillbaka. Jag 
kommer från en liten isolerad skogssocken vid Skåne-Smålandsgränsen. 
Där var det inte mycket som ändrades genom århundraden. Jag var 
den tredje i ordningen som bröts ut ur det här urgamla mönstret och 
blev skickad till läroverk. Det blev en väldigt svår kris. Jag skilde mig 
och skildes ut från mina kamrater. Det var en bristning rakt igenom 
mig och ett sår. Mycket psalm har kommit ut ur det. Jag har skrivit 
mycket om hur det är att vara utanför och om samhörigheten med de 
udda och utanförställda.3 
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På Stockholms central har jag ibland – över de många människor som 
rör sig där – sett orden: ’Detta är min kropp’, tydligt som om de var 
textade. Samma upplevelse återkommer på Centralen i Göteborg och 
då på latin: ’Hoc est corpus meum’.4

Jag känner igen det här från den motsatta landsändan, från kraftverksbygget i 
Porjus i Lule älvdal och flyttandet som hör till kraftverksbyggarens livsvillkor. 
Tillsammans med utanförskapet kom också en brist på rötter. Jag har aldrig 
träffat mina far- och morföräldrar. Den gudstro jag fick hör ihop med att Kris-
tus precis som för Anders Frostenson är de fattigas kropp och förespråkare. De 
rotlösas och de uddas. Jag har skrivit två noveller om utanförskapet, Body and 
Soul och Glasväggen.5 Till kraftverksbyggena kom människor från skilda håll 
i Sverige och från grannländerna. Det skapade en naturlig acceptans för män-
niskors olikheter och genom arbetarrörelsens betonande av solidaritet. Detta 
har beskrivits i en avhandling av Anders Öhman.6 Det var dessa båda motiv vi 
behövde gestalta i nya psalmer: Kristus i de fattiga och gemenskapen med alla 
människor oavsett härkomst. Jag har ingen sådan upplevelse som Anders Fros-
tenson fick på Stockholms Central. Men när jag sommaren 1956 arbetade som 
pianist på ett hotell i Kramfors fick jag av en slump, fast jag inte tror på slump 
– slumpen är Guds sätt att vara anonym, med Luthers ord – vara med och bära 
in minnesstenen över offren från skotten i Ådalen 1931 med Erik Blombergs 
dikt Gravskrift ur Nattens ögon (1943):

Här vilar en svensk arbetare
Stupad i fredstid
Vapenlös värnlös
Arkebuserad
Av okända kulor
Brottet var hunger
Glöm honom aldrig

En kusin till min pappa var med i tåget. Skotten märkte honom för livet och 1970 
tog han sitt eget liv. Det var som om skotten på Kristi himmelfärds dag 1931 skulle 
ha sagt till honom: ”Du har inte rätt att finnas.” Han har gjort ett avgörande intryck 
på mig. Den händelsen och det han berättade gjorde att jag förstod hur människor 
behandlades. När lönen sänktes från 1.18 till 1.14 började de hungriga att svälta. 
Strejkbrytarna betalades med 30 kr om dagen. Ibland får människor sätta livet till 
för att komma en liten bit närmare frihet och rättvisa. Det är i de människorna 
Kristus döljer sig. I Sv ps 600 av Anders Frostenson och mig finns orden: ”Vi tror 
du är med / bland dem som för fred / för frihet och rätt / och fattigas sak / ger livet 
i dag, vår broder och vän / till jorden igen / blir mänskornas hem.”
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Anders Frostenson sa, att det inte sker någon egentlig förnyelse av psalmen 
förutan en andlig och social väckelse, alltså inte bara det ena utan båda. Och det 
skedde under 1960-talet som nu ofta förtalas. Det fanns överdrifter, men själva 
kärnan är än mer aktuell i dag, den ökande klyftan i världen och i vårt land 
mellan de som har och de som inte har. Den förödande fattigdomen skapar ofta 
utanförskap. I dag växer vreden som för en del vänds inåt med ökat missbruk 
eller utåt i hårdare våld och maffiagrupper. Mönstret är gammalt och känns 
igen från Sicilien.7 Det var om detta våra sånger handlade. Vårt psalmarbete 
kom ur ett uttrycksbehov. Detta måste sägas och sjungas. De publicerades först 
i ett häfte med titeln Mitt ibland oss, 19698 Där fanns t.ex. ”Jag behövde en 
nästa”, ”Halva världen svälter”, ”Vi ville dig se” (Frihetens träd), ”Kornet lagt 
i jorden”, ”Ej i stjärnehimlen” (Sv Ps 25 börjar ”Högt i …”), ”När jorden med 
dån förgås” (om atombomben), ”Ljus som liv åt världen gav”, ”Guds kärlek är 
som stranden”. Flera av dem kom in i Psalmboken. ”Guds kärlek” är nu översatt 
till femton språk. Den användes som frihetspsalm i det forna DDR, dvs. Öst-
tyskland, före murens fall 1989. En bit av muren överlämnades som tack vid de 
tyska kyrkodagarna i Dortmund 1991. 

Vårt samarbete gick så till att Anders Frostenson sände mig egna texter för 
tonsättning och sångböcker från olika länder, som jag fick till uppgift att ta ut de 
melodier som jag tyckte var bra och borde översättas. Anders Frostenson bear-
betade och/eller hämtade inspiration från de utländska texterna. I de fall jag inte 
”fick” någon melodi sände vi texten till andra tonsättare, därför finns melodier 
av Bertil Hallin, Laci Boldeman, Göte Strandsjö i boken. Av de utländska som 
översattes med originalmelodin kan nämnas A M Cocagnac, den engelske poeten 
och visdiktaren Sydney Carter, och den franske jesuitpatern Aimé Duval.

Musikalisk bakgrund
Melodierna i Nio andliga visor och Mitt ibland oss avvek från musiken i de 
vanliga psalmerna vid denna tid. Det gäller såväl 1937 års Psalmbok som nå-
got som skulle vara nyskapande: 17 psalmer och koraler från Hymnologiska 
institutet. Den senare innehöll nya texter men där koralerna visserligen var 
moderna men högst traditionella i stil. Det är därför nödvändigt att beskriva 
min egen musikaliska bakgrund. Jag började ta pianolektioner när jag var nio 
år, men tröttnade efter en tid. Pianospelet fortsatte i de tidiga tonåren, men då 
med jazzmusiken, som fångade mig på ett avgörande sätt, särskilt den moderna 
jazzmusiken med beteckningar som Cool jazz och Be Bop. Mina pianofavoriter 
sedan dess är Errol Garnet, Oscar Peterson, George Shearing, Dave Brubeck, 
Bill Evans, Roland Svensson för att nämna en del. Några av dem hörde jag 
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”live” vid bl.a. Jazz at the Philharmonics (JATP) besök i Stockholm 1952–1959. 
I gruppen ingick också ibland sådana storheter som Stan Getz, Lester Young, 
Ray Brown, Ella Fitzgerald m.fl. Under gymnasieåren på Fjellstedtska skolan 
1952–1956 tog jag pianolektioner i klassisk musik och spelad Mozarts sonater, 
Claude Debussy, Bela Bartók och andra. Jag läste också Aron Bergensons har-
monilära för en eventuell kantorsexamen. Men jag fullföljde inte denna bana. 
Den moderna musiken tog överhand med sådana som Alban Berg, Carl Nielsen, 
Maurice Ravel. Mötet med Allan Petterssons åttonde symfoni blev avgörande. 
Jag var sedermera med att starta det svenska Allan Pettersson-sällskapet 2002 
och var dess förste ordförande fram till 2006. 

För psalmmelodierna är det i första hand jazzen och dess ursprung i de svarta 
slavarnas sånger negro spirituals som varit vägledande, men också traditionen 
från de franska trubadurerna och frälsningssoldaten Lapp-Lisa. Jag har aldrig i 
förväg bestämt vilken sorts melodi eller stil en text skulle få. Melodin har kommit 
till mig och då har jag fått ta emot den i den stil och form som den kom i. Min 
grundprincip är att text och musik måste bli förälskade i varandra, alltså bilda en 
enhet, en helhet. En förälskelse kan man inte påtvinga någon. Den uppstår, liksom 
den äkta och mystika upplevelsen i det andliga livet. Den visar sin äkthet genom 
att den får sociala konsekvenser så som för t.ex. Franciscus, Simone Weil, Thomas 
Merton, Lewi Pethrus, Etty Hillesum m.fl. Den äkta mystiken är ofta också insti-
titutionskritisk också mot kyrkan, därför att man upplevt en direkt väg till Gud 
som samtidigt visade på en stark kärlek till och solidaritet med alla människor.

Georges Brassen 
Tidigare nämnde jag de gitarrspelande, franske prästerna A M Cocagnac och Aimé 
Duval. De har båda sina rötter i den franska chansonen och i sin tur i trubadur-
sången. För egen del är det Georges Brassen (1921–1981) som är min favorit. Han 
har kallats ”en gatans trubadur” därför att hans sånger handlar om gatans män-
niskor: torghandlaren, polisen, gatflickan, portvakten, de förälskade, den gamla 
damen, barnen, ja alla som rör sig på en gata. Hans texter är litterära med många 
anknytningar till den klassiska grekiska litteraturen liksom de franska klassikerna. 
Han erbjöds att bli medlem i den Franska Akademien men avböjde. Han ville inte 
binda sig utan slog vakt om sin integritet. ”Les copains d’abord” (1964), ”Vän-
nerna först”, är en av hans sånger och tillika hans valspråk. Han ville inte byta 
bort sina vänner i gränden mot nya i akademien och få smickrare runtomkring 
sig. Han uppträdde offentligt bara vart femte år och jag hade den ofattbara turen 
att vara i Paris just då och fick en återlämnad biljett. Senaste gången jag var i Paris 
hamnade jag i en lång biljettkö till ett museum. Jag började prata med ett par i 
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kön och nämnde hans namn. De började sjunga en av hans sånger och flera i kön 
stämde in och sjöng sång efter sång. Det visar hans starka ställning. 

Kombinationen av bra, poetiska texter, och i psalmerna teologiska – ”dogmat” 
med Frostensons ord – till sångbara melodier har tack vare Brassens blivit min 
ledstjärna. Därför kändes samarbetet med en sådan textförfattare som Anders 
Frostenson som en stor gåva. För egen del har jag själv skrivit mycket få texter, 
utan använt mig av författare som kan skriva bra texter enligt min definition. 
En text kan följa en människa hela livet och det gäller särskilt texter avsedda 
för barn. Det är få förunnat att skriva bra texter och samtidigt göra melodier. 
Brassens är en sådan. I Sverige vill jag särskilt nämna Evert Taube, Bellman (fast 
den senare sällan skrev melodier) Olle Adolphson. Brassens sånger är svåröver-
satta på grund av sina många associationer till bestämda platser och klassisk 
grekisk och fransk litteratur. Men jag har gjort ett par översättningar t.ex. min 
favoritsång ”Chanson pour l’Auvergnat”. Folk från landskapet Auvergne hade 
bosatt sig i ett kvarter i Paris och var kolhandlare och drev små restauranger. 
De rika människorna i Paris såg ner på dem. Men när Brassens var arbetslös var 
det hos dem han fick hjälp. Det är bakgrunden till sången som jag kallade ”Till 
en okänd vän”, inspelad på skivan Trädet 1976. Lägg märke till hur gudsupp-
levelsen beskrivs som en följd av medmänsklighet: ”Må bärarna när du är död 
/ Lyfta dig genom himmelen / Fram till herren Gud” (se Matt. 25):

Detta är sången till en vän
Som utan knot och utan krus
Gav mej en kväll fyra vedträn
Den gången jag frös som en hund. 
Du gav mej ved när det var kallt,
Men fina damer och rika män
Välviljans vackra varelser
De stängde framför mej sin dörr.
Det var en eld och den brann opp
Men vad den värmde min frusna kropp
Ännu den värmer i min själ 
som lusteldens flammor och glöd

Refräng: 
Okände vän som gav mej ved
Må bärarna när du är död
Lyfta dej genom himmelen
Fram till Herren Gud.

Detta är sången till en fru
Som utan knot och utan krus



111

Melodier ur tystnaden – att finna melodier till Anders Frostensons texter

När jag en gång led svält och nöd
Gav mej, hungerns man, fyra bröd.
Du skar opp bröd och gav mej dem
Men fina damer och rika män
Välviljans vackra varelser
Med flin såg min hungriga min.
Brödstycken fyra som jag åt opp
Men vad dom gjorde gott i min kropp,
Ännu dom värmer i min själ
Som brasor och ljus vid en fest.

Refräng:
Sången jag sjunger är till dej
Främling och vän som log mot mej
Ömt och med värme i din blick
Den gången polisen mej fick.
Du var ej med i nån applåd
När fina damer och rika män
Välviljans vackra varelser
Med flin såg att jag syddes in.
Ett vänligt leende gav du mej då
Åh, vad det värmde min fångna kropp
Ännu det lyser i min själ
Som sol över hårt frusen jord.

Brassens är efterföljare till de franska trubadurerna med de ofta höviska texterna, 
men Brassens är mer vardaglig, ibland frispråklig och rå men hela tiden med djup 
medkänsla med de utsatta. I en sång Kändiseriets basuner sjunger han:

Jag levde vid sidan om marknadsplatsen
Blid och eftertänksam
Utan att vilja pröjsa för berömmelsen,
Slumrande på mitt lilla lagerblad.

Lagerbladet syftar här på medlemmarna i Franska Akademien. Jag vill citera Bras-
sens personliga livsuppfattning som jag tycker passar in på en kristen människas 
hållning. Detta eftersom vi lätt gör oss till talesmän ”för de stora principerna”: 
”Livet handlar inte om de stora principerna, men de små detaljerna. Människan 
är en förtätning av små detaljer. Om du bedömer mig efter de stora principerna 
som jag gör mig till talesman för, kan jag fuska, men om du dömer mig efter mitt 
verkliga sätt att leva så kan jag inte bluffa och jag försöker slå ner på de små 
detaljerna, det är där jag fajtas med mig själv.”9
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Trubadurerna 
Trubadurernas epok sträckte sig från 1100-talet till slutet av 1200-talet. Epoken 
uppstod i sydvästra Frankrike där man skrev på occitanska. Trubadursången 
spred sig till Italien, Iberiska halvön och övriga Frankrike. En del av dem som 
framförde den var riddare och slottsherrar eller slottsdamer, t.ex. Eleonor av 
Aquitanien, mor till Richard Lejonhjärta. Men de flesta var ”vanliga” män-
niskor. Det var i huvudsak kärlekssånger som kunde rikta sig till både Jungfru 
Maria och en älskande. I Sverige har vi det i sången Till Österland vill jag fara. I 
kretsen fanns också kringvandrande jonglörer som uppträdde utomhus eller på 
slotten. Franciscus var på sätt och vis en trubadur i sättet att förkunna på torgen. 
Martin Luther kan också räkna in i trubadurernas skara. I Operationes in Psal-
mos (1519–1521) skrev han: ”En gång i tiden var musiken helig och gudomlig. 
Men så småningom kom den i tjänst hos begärelsen och prålet.” Trubadurerna 
använde redan kända melodier som de satte ny text till. Det kallas kontrafakter. 
Ett känt exempel är psalmen ”O huvud blodigt sårat” (Sv ps 144) som skrevs 
till en kärleksvisa av Hassler. På liknande vis gjorde också Luther och William 
Booth, Frälsningsarméns grundare.

Vår bild av trubaduren är en man som står och sjunger till ett stränginstru-
ment nedanför en vacker kvinnas fönster. En lite oförarglig figur. Men varför 
skulle de då avrättas av påven Innocentius III i hans strid med albigenserna och 
katarerna? Namnet albigenserna hör ihop med staden Albi i sydvästra Frankrike. 
De var organiserade som en kyrka med biskopar. De var vegetarianer, läste Jo-
hannesevangeliet och protesterade mot den utbredda korruptionen inom kyrkan. 
De vågade ifrågasätta kyrkan och de gällande dogmerna. Trubadurerna vågade 
på samma sätt ifrågasätta dåtidens kärleksbegrepp, där kärleken sågs som en 
förhandling mellan släkter. De tänkte skaffa sig erfarenheter av livet från egna 
upplevelser och inte från dogmer, politik och samhällsnytta. De var alltså de 
första i Europa som uppfattade kärleken så som vi gör det, ett förhållande mellan 
två personer. Naturens ädlaste verk är kärleken och de bejakade känslan: ”Låt 
mig i denna världen få min värld, och fördömas eller frälsas med den” (Tristan). 
Trubadurerna kom att blandas ihop med albigenser och katarer, eftersom de 
hävdade rätten till den egna känslan. Innocentius III startade ett korståg mot de 
två kristna rörelserna 1209, det första korståget mot andra kristna. Under detta 
hemska korståg dödades flera tusen och flera hundra trubadurer bl.a. i slottet 
Blois där det hölls en trubadursammankomst. 

Albigenserna överlevde och fick en renässans på 1300-talet. Genom inkvi-
sitionsprotokoll åren 1318–1325 från byn Montaillou i Pyrenéerna har vi fått 
kunskap om deras tänkande.10 Där finns ett starkt drag av ifrågasättande av 
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gällande ordningar och institutioner i trubadursången, vilket också visades på 
l960-talet när protesterna ofta fick visans form genom sådana som Bob Dylan, 
Pete Seger, Woody Guthrie Malvina Reinholds. Hon var lärare och den första 
som protesterade mot miljöförstöringen med sången ”What have they done to the 
rain”. Hon blev avsatt som lärare. De andliga visorna, alltså med nya melodier 
och nya motiv uppstod på flera håll samtidigt, utan att det fanns en direkt kon-
takt och hämtade en del inspiration och uttrycksform av protestsångerna. Det 
”låg i tiden” I Tyskland, Engand, USA, Norge och Danmark och här i Sverige 
prästerna Hans Blennow och Tore Littmarck. P O Nisser har i sin avhandling 
på ett mycket förtjänstfullt sätt beskrivit detta. Jag belyser här bakgrunden till 
mitt arbete med andlig visa, och därför har jag velat nämna Brassens som en av 
de avgörande inspiratörerna. En annan är Lapp-Lisa.

Lapp-Lisa
Anna-Lisa Öst (1889–1974) dotter till en nybyggare i Marks lilla by i Vilhel-
mina socken. Hon var inte av samesläkt utan fick ”artistnamnet” av en gram-
mofonbolagschef. Hon klädde sig i samekläder och berättade om samernas liv 
på sina möten. Flera av hennes sånger kom från den folkliga traditionen, t.ex. 
”Gammakatta” förmedlad av hennes mor ”Spel-Tekla”, en sång som hon aldrig 
sjöng på mötena. Hon ansåg den för ”världslig”, men jag sjunger den ibland. Den 
har rötter i 1700-talet. Andra sånger fick hon genom sina resor. Sångboken med 
handskrivna sånger innehöll upp till 800 sånger. Hennes skivor såldes i mycket 
stora upplagor och på hennes resor i Sverige och USA var det ofta så fullsatt att 
alla inte kunde komma in. När hon återvände från Amerika samlades uppemot 
30.000 människor på kajen i Göteborg och hon sjöng från båten. De texter 
hon sjöng håller väl inte inför psalmbokgranskare, men många tog till sig dem. 
Varför nämner jag henne? 

Min familj bodde i Skara när jag var fem till tio år. Jag gick till Frälsningsar-
mén därför att jag beundrade blåsorkestern och där var gratisfilm för oss barn. 
Film var syndigt i Missionskyrkan, där jag annars gick i söndagsskola. Kårle-
daren upptäckte att jag tyckte om att sjunga, så jag fick sjunga solo ibland på 
mötena tillsammans med blåsorkestern. När Lapp-Lisa besökte kåren och ville 
ta en paus i mötet bad kårledaren mig att komma fram och sjunga en söndags-
skolsång. Lapp-Lisa tyckte om det och bad min mor att jag skulle få komma till 
Hedemora, där hon bodde, och vara sommarbarn en månad. Min uppgift var 
att göra ärenden och sjunga en sång på mötena som ett slags ”pausband”. Att 
sitta på mötena blev långtråkigt för en tioåring som helst ville cykla och spela 
fotboll. Men jag förstår att jag lärde mig mycket.
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Lapp-Lisa var inte bara sångerska. Hon var också en förkunnare och en 
berättare, som kunde få åhörarna att lyssna. Hon var rak och enkel, inget av 
”begärelsen och prålet”. Där fanns ingen stel högtidlighet eller sentimentalitet. 
Hon talade så att människor förstod med allvar och humor. När jag satt där på 
podiet såg jag ofta många dåligt klädda och slitna människor som hon kunde 
tända ett hoppets ljus i ögonen på. Själv har jag inte förrän de senaste femton 
åren sjungit hennes sånger, därför att jag har haft sådan respekt för hennes sätt 
att sjunga. Hon hade en egenskap i framförandet som är viktig för en vissångare: 
timing, dvs. att det är orden som är det viktiga och att textningen är tydlig och 
att orden får den plats och betoning de behöver för att texten ska bli upplevd. 
Det är alltså inte notvärdena som är det helt avgörande utan uttrycket. Brassens 
och Lapp-Lisasånger har ofta berättelsekaraktär. De berättar om en människa 
eller en händelse. Också hon var ”en gatans trubadur”. Båda hade ofta med 
perspektiv nerifrån – från gatan. Lapp-Lisa sjöng om Lille Sven vars pappa sitter 
i fängelse, Drinkarflickas död, Lilla mor, en familj som inte har pengar till ljus, I 
en sal på barnsjukhuset. De som hörde dessa sånger kunde många gånger identi-
fiera sig med innehållet. Berätta, relate på engelska, innebär att sångerna skapar 
relation och människor lyssnar ”framåtlutade” intresserade, berörda. Motsatsen 
är en ”bakåtlutad” hållning, då man blir en bedömare av prestationen och om 
varje ton kommer på rätt plats och med rätt notvärde. Andra sådana mästare 
på timing är Frank Sinatra och Billie Holliday och operasångerskan Jessie Nor-
man. Naturligtvis mötte Lapp-Lisa belackare också från kyrkans sida. En skrev 
föraktfullt om ”Lapp-Lisateologi”. Lapp-Lisas betydelse för den kristna tron 
är antagligen mycket större än vi kan ana. Hon företrädde en kristen tro med 
enkelhet, glädje och belyste de sociala förhållandena. Många av hennes sånger 
lever fortfarande och sjungs in på nytt.

Restaurangmusiken
Under hela studietiden på helgerna och under sommarloven arbetade jag ofta 
som musiker på hotell, t.ex. Storliens högfjällshotell två somrar, och i Uppsala på 
nationerna som underhållare med Ulf Peter Olrogs sånger och egna ”världsliga” 
sånger (t.ex. Kaja calypso, om kajorna i Domkyrkotornet) och som dansmusiker. 
Under dessa arbeten, med många timmar ”på nöjets estrader”, skaffade jag mig 
en ”tyst kunskap” om vad som går hem, vilka melodier människor tycker om att 
lyssna till, så att man kunde höra hotellgästerna gå och gnola dem efteråt. Jag sjöng 
och spelade en hel del av de odödliga franska chansonerna, t.ex. Charles Trenets 
La Mer och Joseph Kosmas Les feulles mortes och jazzmusikens s.k. standardlåtar 
eller evergreens och sådana schlager som var populära just då. Genom dessa erfa-
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renheter lärde mig vad en sångbar melodi är och om kombinationen av text och 
melodi och timing vid framförandet. Vilka melodier många av jazzmusikerna har 
kunnat skapa t.ex. ”Misty” av Errol Garner, ”Naima” av John Coltrane, ”Lullaby 
of Birdland” av Georges Shearing och senare Beatles ”Yesterday”. 

Benämningen ”tyst kunskap” är hämtad från Ingela Josefsons forskning, 
professor och tf. rektor för Södertörns högskola. Hon har de senaste 20 åren 
arbetat med arbetslivsforskning kring mötet mellan teori och praktik och är 
kritisk till att fler yrkesutbildningar förändrades när de blev högskoleutbildningar. 
De blev för teoretiska på den praktiska kunskapens bekostnad. Hon kallar den 
”tyst kunskap” också ”förtrogenhetskunskapen” i motsats till ”påståendekunska-
pen” Det innebär att vi i kunskaps- och informationssamhället vänjer oss vid att 
inhämta kunskap utifrån och glömmer vår egen förmåga att skaffa erfarenheter, 
reflektera, beskriva. Vi måste ta nya steg i vår utveckling, både på det personliga 
planet och när det gäller institutioner, kyrkor m.fl., och inte söka ”mer av samma 
sak”. Det nya sker när den egna personen kommer in som motor och centrum i 
skapandet. Det är inte fråga om ett antingen–eller. Teorier behövs men kan lätt 
bli tvångströjor och auktoriteter, i stället för att ge inspiration. Teorier blir skydd 
mot omvärlden och också mot sin egen känsla och erfarenhet, så att vi blir döva 
för det som sker omkring oss. Det var väl det som drabbat fariséerna. Vi distan-
serar människor och omvärld. Undersökningar visar att många utbildningar som 
syftar till människovård gör att eleverna förlorar i empati under studierna. Man 
lär sig objektifiera, alltså de människor man möter förvandlas till objekt och ett 
symtom. Det är en process som skett i kyrkan på senare år när man börjat tala 
om människor som ”kunder”. I en studie från Svenska kyrkan heter det: ”I ett 
mångkulturellt samhälle är det angeläget för såväl organisationer som företag att 
lokalisera segment av medlemmar/kunder som korresponderar med den egna själv-
bilden på olika sätt”.11 Där används också ordet ”konkurrens är stimulerande”. 
Kunder och konkurrens. Ska församlingar och präster konkurrera med varandra? 
Ingela Josefsons tankar påminner en del om franciskanernas ordensgeneral och 
kardinalen Bonaventura (1221–1274), som talade om tre kunskapsvägar eller ögon: 
Sinnesorganens öga, Förnuftets öga och Intuitionens eller Kontemplationens öga. 
Han spelade en ledande roll vid konciliet i Lyon 1274 när österns och västerns 
kyrkor tillfälligtvis förenades. Det var tragiskt att det inte lyckades i fortsättningen. 
På medeltiden fanns det universitet där alla skulle kunna sjunga eller anföra en 
lek oavsett vilket yrke de utbildade sig för.

När förtrogenhetskunskapen kommer till uttryck uppstår nya former och nya 
språk. Och då talar vi om språk i vidaste mening, alltså inte bara ord utan konst, 
rörelser och musik. Som exempel har samerna trehundra ord för snö. Tänk efter 
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hur många du som läsare har för snö? Vi måste alltså ta ansvar för vårt eget ska-
pande och benämnande för att göra nya upptäckter. Det berikar vår verklighet. 
Ju mer språk, ju fler uttrycksmedel desto rikare blir vår verklighet, ja själva livet. 
Jesus förlägger Guds rike inom oss (Luk. 17:21), dvs. det som Gud står för.

Detta som bakgrund till att både Anders Frostenson och jag använder begrepp 
som motsvarar ”tyst kunskap” för skapande. Anders Frostenson talar om att 
han ”fick texterna”. De kom till honom. Jag kallar det att melodier kommer ur 
tystnaden. Processen var att jag lärde mig en eller ett par verser av texten utantill 
och sedan inväntade jag melodin. Ibland kom den, ibland inte. För det mesta kom 
melodin när jag gick; så var det också för Anders Frostenson. En gång när jag 
simmade i Medborgarhusets simhall fick jag en melodi till ”Gud tycker om oss”, 
en barnsång med text av Britt G. Hallqvist. Något liknande hände när melodin 
till ”Guds kärlek är som stranden kom till”. När jag hade simmat i Slätbaken i 
Östergötland och gick upp och satte mig efter simturen och såg på vattnet och 
vågorna ”kom melodin”. Den kom i en stund när jag hade gett upp att finna den 
och jag hade övervägt att sända texten tillbaka till Anders Frostenson.

Med tystnad menar jag att det inte behöver vara en yttre tystnad och stillhet 
på retreat, utan en inre tystnad, när anspänningen att prestera släppt och man 
blivit mottaglig, öppen. ”Likt tystnaden som växer när en bön är slut”, för att tala 
med nobelpristagaren Nelly Sachs ord. När en bön är slut kan en tystnad uppstå 
där man inväntar svaret och den tystnaden kan vara länge också utan att man 
omges av tystnad. Man inväntar den kreativitet som uppstår i pendlingen mellan 
anspänning och avslappning. När den skapande impulsen infinner sig glömmer 
man hantverket, notvärden, komplementfärger, harmonilära. Allt detta finns där, 
men de stör inte. Man är i sitt esse, varandets livsform i motsats till ägandets, att 
ha. Ägandet handlar inte bara om hus och saker utan också om teorier, åsikter, 
bibelord som man anser sig ”äga”. Ett exempel på att vara i sitt esse är Charlie 
Parker vid inspelningen av Night in Tunisia (1946). Han var perfektionist och 
ville ta om och ta om till medmusikanternas förtvivlan. De ville ta en paus. En 
gång stod han kvar i studion då inspelningsbandet fortfarande rullade. Då spelade 
han solot just så som han ville ha det. Lester Young var med om något liknande. 
Efter en lång spelning på en nattklubb stannade han kvar och tränade på ett solo. 
Där, ensam kom det så som han ville ha det eller som han uttryckte det att han 
spelade något som han aldrig hade trott vara möjligt. Han började gråta vid denna 
upplevelse. Melodi och poesi handlar ju om rytm och därför är rörelsen viktig. 
Det ser man hos barnen innan de stelnat. De går inte. De dansar. De hoppar och 
trallar samtidigt. På en del afrikanska språk är sång, musik, dans samma ord. Det 
innebär att man inte kan tänka sig att spela eller sjunga utan att röra sig.
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Vi gjorde något mer än tjugo sånger tillsammans plus de sånger som jag tog 
fram melodier till ur olika utländska visböcker. Innan jag avslutar vill jag tacka 
organisten i Matteus församling i Stockholm, Bengt Berg, som genom sina ar-
rangemang av andliga visor för gitarr och orgel och ibland andra instrument 
och kör överbryggade klyftan mellan gitarren och orgeln.

Till sist vill jag nämna två av de sånger som Anders Frostenson och jag gjorde 
och som jag tycker mycket om. Den ena kom med i ett urval av nya psalmer 
från Europa som gavs ut av Oxfords Universitet. Sången gjordes 1970 och heter 
”Allt är ditt”.12 Sången spelades in på en LP med samma namn utgiven av skiv-
bolaget EMI år 1970. På skivan ingår också ”Guds kärlek är som stranden”. 
På skivomslaget skrev jag: ”Allt är ditt. Det låter som överord, alltför stora ord. 
Men till de – till synes stora orden – har jag gjort en gnolmelodi på ett par, tre 
toner.” Det är som om de stora orden behöver sägas lågmält. Den andra är ”Det 
bästa som hänt mig är Jesus” (nr. 815 i Psalmer i 90-talet). Så här lyder Anders 
Frostensons text till ”Allt är ditt”:

 
Refräng:
Inget är vårt, allt är ditt
Allt är vårt i dej

Du kallar på ting ur blindhet och död 
och de blir till
Du låter ditt ord, din Ande gå ut
och allt blir nytt.

Ett rike är dolt bland stenar och stoft
– en skatt grävd ner.
Försoning oss gav Ditt kors och din grav.
Det är ditt verk

Och världen är din. Dess nöd är ditt rop.
Det kallar på oss.
I den fattiges hand ska gåvan bli lagd,
Som är från Gud.
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Noter
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1972) handlar om midnattsmässorna och gudstjänstförnyelse i Frankrike och Tyskland.
3 Anders Frostenson och Erik Routley, Dogmat och dikten – om psalmskrivandets grunder 

(Stockholm 2003), s. 16–17.
4 Rune Pär Olofsson, … och ett oändligt hem. Om Anders Frostenson och hans väg till 

den nya psalmen (Sundbyberg 2006), s. 185.
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(Stockolm 2004).
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1995).
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Anders Frostenson samtalar i stora salen, Lovö prästgård, i början av 1970-talet. Bildkälla: Karin 
Lidman-Frostenson, Garphyttan. Bilden är lätt beskuren.



Teologin i psalmerna  
– enligt Anders Frostenson

Kjell Ove Nilsson

Det hela började egentligen 1929, då Anders Frostenson läste på sin fil. 
kand. i Lund. Gud hade börjat dra i honom och tala till honom. Han 
berättar själv hur ”denne väldige Gud överrumplade mig”: ”Hans 

grepp var blixtsnabbt och träffsäkert som när höken slår ner på sitt byte”. Det 
hände under en cykeltur mellan Lund och Lomma i november detta år. ”Plötsligt 
trängde med stor kraft några ord genom mitt medvetande”, berättar han vidare 
och citerar ett bibelord, som han senare identifierade, från Predikaren 12: ”Tänk 
på din skapare i din ungdomstid, innan de onda dagarna komma”.1

Gud talade och Anders kunde inte komma undan. Han steg av cykeln och 
satte sig vid dikeskanten, fylld av både klarhet och stillhet. Det var en upplevelse 
av Gud och det heliga som han alltid skulle komma ihåg. Han cyklade tillbaka 
och väl inne i Lund gick han in på Gleerupska universitetsbokhandeln och köpte 
helt radikalt en hebreisk grammatik. För nu skulle han studera Bibeln på allvar. 
Och på den vägen är det, in i Bibeln, teologin och psalmdiktningen.

Det är mäktigt och inspirerande, detta som hände Anders Frostenson på vä-
gen; man påminns både om Paulus och hans omvändelse på vägen till Damaskus, 
och om Luther på väg till Stotternheim nere i Sachsen 1505, det tillfället då han 
lovade den heliga Anna att han skulle bli munk. För Anders blev upplevelsen 
början till en ny syn på livet, Gud och egentligen allt. Och det kom att i högsta 
grad avspegla sig i hans psalmer.

Orden ”Tänk på din skapare” är centrala. Många av Frostensons psalmer 
handlar också om skaparen och skapelsen i all dess storhet och mångfald. En 
sådan är psalm nr. 7: ”Lova Herren, sol och måne, alla stjärnor som han tänt”, 
och sedan räknar han upp allt det som vittnar om skapelsen, ”dimma, regn och 
vind och snö, träd och stenar, blomma, blad och minsta frö”, berg och floder, bin 
och fåglar osv. Psalmen slutar med ett eskatologiskt perspektiv om nya himlar 
och en ny jord. Detta är typiskt för hans teologi, inte bara litet naturlyrik utan 
också den stora dimensionen långt utöver vad vi kan kalla första trosartikelns 
teologi. Psalmen kom med redan i Kyrkovisor för barn (1960) och betydde mycket 
för många unga familjer. Jag minns hur vi sjöng den länge och väl i hemmet i 
min familj under 60-talet.
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En konsekvens av Anders Frostensons grundläggande erfarenhet var att han 
alltid höll sig på jorden med sin tro, också när han hade evighetsperspektiv. Så 
t.ex. i nr. 25: ”Högt i stjärnehimlen kan vi dig ej finna, men i mänskovimlet är du 
bland oss, Gud”. Han börjar sina psalmer där människan finns, här på jorden, 
”inte bortom haven, där är inte svaret”. Detta är en viktig del i hans teologi, en 
utgångspunkt för att hitta Gud: ”Barnet, blomman, vinden, hand som smeker 
kinden, lika nära finns du, fast vi dig ej ser”.

Här finns alltså vinden och blommorna med, som så ofta, inte minst i hans 
kanske mest kända och älskade psalm, nr. 289: ”Guds kärlek är som stranden 
och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem”. Där finns friheten, 
kärleken, förlåtelsen, och ”en jord där träd och blommor kan slå rot”, med alla 
människor, folk och raser. ”Gud har skapat allting”, sjunger vi i nr. 344, ”allting 
rår han om, allt som finns i världen är hans egendom”. Med det följer också 
människans ansvar och förvaltarskap: ”Alla jordens skatter han åt mänskan 
gav, makt att råda över land och luft och hav”. Gud har gett något åt varenda 
en av oss, ”att ha hand om rätt” och att ge åt andra.

I den härliga nr. 586 lovsjunger han, i en tidig psalm från 1936; ”Du, o 
Gud, är livets källa, rik och ren och underbar”. Och så lägger han ut texten om 
skaparflödet, från stjärnors färd till ”myran som med strået strävar”. Han talar 
om ”kraften som i allt pulserar, brusar i vårt eget blod”, på ett modernt, nästan 
naturvetenskapligt sätt. Det finns många andra exempel. Skaparen och skapel-
sens överdåd och förunderlighet finns alltid med, ända sedan den omskakande 
upplevelsen ute på vägen mot Lomma!

Frostenson var över huvud taget en mycket god teolog och bibeltolkare, som 
man kan märka genomgående i hans stora och långa psalmproduktion. I april 
1960 satt han under ett päronträd vid prästgården i Lovö, där han var kyrkoherde 
i många år. Då hörde han en röst, ”lika nära som om någon suttit intill mig”, 
berättar han, och rösten sade: ”Läs dogmatik! Skriv psalmer!” Sagt och gjort.2 
Dogmat, trosläran, teologin, bekännelsen, bibelordet hänger nära ihop med poesin 
i hans psalmdiktning.3 ”Psalmen bygger på dogmat”, säger han själv.4

Hans skapelsesyn är tydlig i många psalmer, med mycket gräs så att säga – någon 
tyckte, att hans psalmer ibland var för ”gräs-liga”! Det är intressant att se att hans 
psalmer om skapelsen, i första trosartikeln, omedelbart går över i den tredje, den 
om den helige Ande, om vinden, gudsvinden, som blåser fram bland människor som 
är gripna av Kristus. Så t.ex. i nr. 54: ”Vinden ser vi inte, men dess röst vi hör”, och 
”Anden ser vi inte, men vi hör hans röst tala i vårt hjärta ord av ljus och tröst”, precis 
som i nästa vers: ”Vågen rörs och gräset böjs där vinden går”. Så sammanvävda är 
de olika perspektiven, poetiskt och teologiskt fullödigt på en gång.
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Men i centrum för Anders Frostensons tro står ändå alltid Jesus Kristus, precis 
som i trosbekännelsen, mellan första och tredje artikeln. I många psalmer ser vi 
hela treenigheten i samspel, ibland mycket tydligt och uttalat som i nr. 338: ”Som 
ett klockspel hör jag dig, heliga Treenigheten, Fader, Son och Ande – Gud, tre i 
en och en i tre”. 

Mitt i står alltid huvudgestalten i den kristna tron, som t.ex. i nr. 225: ”Jesus 
är ute och söker. Vem skall han finna i dag? Vem skall i dag honom svara: Herre, 
du ser: här är jag”. Denna är också en psalm jag minns redan från min ungdoms 
juniormöten i EFS , då den blev viktig i min egen avgörelse för Kristus. Länge 
trodde jag den var en sorts frikyrklig väckelsepsalm, till dess jag upptäckte att 
den var skriven av Anders Frostenson redan 1943. Och visst är den en underbar 
väckelsepsalm, typisk för Frostensons centrala budskap, och inte minst hans 
starka personliga kallelsemedvetande. Det är samma kallelse som går ut från 
andra av hans psalmer, evangeliets inbjudan att följa Jesus genom livet, ut i 
världen och vardagen.

Detta är faktiskt temat också i nr. 39, en av hans tidigaste och mest älskade 
psalmer: ”Jesus från Nasaret går här fram, än som i gången tid” (1935). Den 
har sjungits så mycket och sitter i ryggmärgen, att man kanske inte tänker på 
det radikala budskapet. Det står här, det gäller nu: Jesus är med och ”löser ur 
vanmakt, ur synd och skam”, ger helande, frihet och glädje. Här och nu: ”Öppna 
ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga Guds Son 
emot, tro evangelium: himmelriket är nära”. Samma ansats finns i nr. 40, ett år 
senare: ”Kristus vandrar bland oss än, syndares och sorgsnas vän, stannar där 
en mänskoröst ber om läkedom och tröst”, och sex verser senare slutar psalmen: 
”Jublande förnimmer vi: Undrens tid är ej förbi”!

Detta här och nu har konsekvenser: ”Våga vara den du i Kristus är”, upp-
manar psalm 89. Min tro får inte bli bara en fråga om min personliga frälsning, 
något enbart privat, självupptaget. Detta skriver Anders Frostenson ofta om, i 
många världsinriktade, samhällstillvända psalmer. Det finns en värld runt om 
oss, där finns medmänniskor, nästan som behöver oss. Tänk på nr. 97: ”Jag 
behövde en nästa, var du där, var du där?” Den psalmen är också en kallelse, en 
sändning, ett uppdrag för var och en, i enlighet med texten om yttersta domen i 
Matt. 25. Eller med nr. 102, också tidig, från 1936: ”Öster, väster, norr och söder 
korsets armar överskygga: alla äro våra bröder som på jorden bo och bygga. 
Då vi bröders bördor bära, med och för varandra lida, är oss Kristus åter nära, 
vandrar osedd vid vår sida”.

Så kopplas Kristus och vi människor ofta tillsammans i det dagliga livet, då 
och nu, där och här, på en gång, t.ex. i nr. 352: ”En vanlig dag när inget särskilt 
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händer kan ge mig det som jag behöver mest”. I sista versen låter Frostenson 
Jesus säga: ”Det är din dag och en av mina dagar och genom mig till andra skall 
du nå”. Här ligger det socialetiska uppdraget: att nå andra som behöver mig. Vad 
det konkret betyder får vi veta i olika psalmer, t.ex. nr. 591: ”Det kan vi göra 
för rätt och för fred, vi kan be … vi kan ge … stå emot allt ont … ha ett hopp” 
– ”rättfärdighetens sol för alla skall gå opp. När Herrens dag har grytt skall 
allt bli nytt, och Jesus finns bland oss i dag”. Ständigt dessa kopplingar mellan 
då och nu, mellan Jesus och oss – och varandra – med den ständiga refrängen: 
”För Jesus finns bland oss i dag …”.

Djupast sett är det också just så som kyrkans gemenskap och kallelse ser ut 
för Anders Frostenson, alla är tillsammans för världens skull. Det handlar nr. 61 
om, det mycket sjungna ekumeniska paradnumret: ”Lågorna är många, ljuset 
är ett, ljuset Jesus Kristus” och fortsättningen om grenarna, gåvorna, tjänsterna 
och lemmarna. Men Kristus är en, Anden är en, och kroppen är en. Och alla är 
vi ett i honom, Med mycket enkla medel fångar Anders Frostenson in mysteriet 
med enhet och mångfald, enighet mitt bland olikheterna, och genom dem, i den 
stora gemenskapen. Så är det till sist inte bara mellan kyrkorna utan också för 
världen, mänskligheten, och alla folk och folkslag.

Den starkaste bilden är den om kroppen med de många lemmarna, Kristi 
kropp, som också är Kristi kyrka, en enda. Det är ett motiv i många psalmer, 
bl.a. i nattvardspsalmer, som Anders Frostenson har åtskilliga. Vi kan t.ex. stanna 
inför nr. 73: ”Vi till ditt altarbord bär fram som offergåva, o Guds Lamm”, med 
bönen ”Låt ingen stanna utanför, men gör oss till en kropp, ett bröd”. Detta är 
typiskt för honom, som redan från ungdomen ofta kände utanförskap, därav 
betoningen av kroppen, gemenskapen.

Det är på sin plats att här erinra om den gripande episoden, just om kroppen, 
den gången han som så ofta satt på Stockholms central i väntan på nästa tåg. 
Han satt där vid sidan om några utslagna och förkomna individer, berättar han: 
”Jag tänkte, det är min nästa”. Då fick han plötsligt se i starkt ljus de här orden 
skrivna på väggen i fonden: ”Hoc est corpus meum”, detta är min kropp. Den 
synen mejslades in i hans medvetande och han återkom ofta till den.5 Kroppen 
är det som knyter ihop Jesus och nattvarden med kyrkan och människorna 
runtom i världen, i samhället, på stationen, på gatan.

Detta är naturligtvis teologiskt mycket tungt vägande motiv. Allt samlas i 
Kristus och hans kyrka. ”Gud, ditt folk är vandringsfolket, själv du mitt ibland 
oss går”, sjunger vi i psalm 298. Omedelbart beskrivs också hur han som går 
bredvid också är den som sänder ”bröd från himlen, bröd från himlen”, åter in 
i kyrkans innersta gemenskap. 
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Och för Anders Frostenson går så vandringen vidare, både i livet och i teologin 
och alla trons artiklar, in i evigheten och det eviga livet. Han berättar att de två 
starkaste inspirationskällorna – tillsammans med kallelsen på vägen till Lomma 
– var ljusvisionen på Centralen och drömmen om kusten som han hade ibland. 
Han vandrar på stranden någonstans, i den tidiga morgonens skimrande ljus, 
där Jesus går fram mot soluppgången.6 Och så föddes en av de mest underbara 
psalmer jag känner – som jag vill ha på min egen begravning – nämligen nr. 311: 
”Jag skall gråtande kasta mig ner på en kust som jag aldrig har sett … i ett land 
som är nytt och före all tid och där natten har dagarnas glans”.

Frostenson stod med båda fötterna på jorden i sin skapelseteologi, men han 
vågade också se långt bortom allt detta jordiska. Det är skönt att se slutet, som 
samtidigt är början på något nytt, då också den nya sången skall ljuda till fullo.7 
Han beskriver hur han vaknar till denna nya värld, ”i en sommar som aldrig tar 
slut”. Hans teologi är ovanligt fullödig och levande och omfattar verkligen hela 
trosbekännelsen, ända fram till visionerna om det eviga livet på den andra stranden: 
”Jag hör skratten från lekande barn och jag själv är ett barn i Guds famn och mitt 
hem är den kärlek som var och som är, som är och som alltid finns kvar”.

Noter
1 Här och i det följande hänvisar jag till Rune Pär Olofsson, ” … och ett oändligt hem”, 

(Sundbyberg 2006 [1981]), s. 25 f.
2 Ibid., s. 104 f.
3 Se Anders Frostensons egen framställning i Dogmat och dikten – om psalmskrivandets 

grunder (Stockholm, 2003), s. 7–12.
4 Ibid., s. 13.
5 Ibid., s. 17 f.
6 Ibid., s. 15; dessa avgörande händelser i AF:s liv återkommer ofta både hos honom 

själv och f.ö. i litteraturen.
7 Om den nya sången, se bl.a. ibid., s. 45 ff, i en artikel om ”Ny psalm” från 1969.



Till vänster: Anders Frostenson vid skriv-
bordet, Lovö prästgård den 30 maj 1985.
Foto: © Per Söderberg 1985, Örebro.

Bild ovan: Kyrkomusikern och tonsättaren 
Roland Forsberg komponerade musiken 
till Anders Frostensons psalmtext ”Våga 
vara den du i Kristus är” (Sv ps 87). Bilden 
togs den 10 november 2006, Örebro 
universitet. Foto: © Lars Ekblad 2006, 
Tysslinge. [Original i färg]



Anders Frostenson – personliga 
reflektioner

Roland Forsberg

Det sjungna ordets makt att påverka är så mycket större än det man 
lyssnar till eller läser – man engageras själv, kan hitta sej själv genom 
sången, sin egen röst när den blandas med de andras. Ordet person, 
”persona”, betyder genomtona. 

En diktare skriver sällan om det han har utan hellre om det han 
saknar.

Dessa tankar är ett par av de funderingar som Anders Frostenson hade 
kring sin egen uppgift som psalmdiktare. Med färgstarka texter gav 
han oss nya ord och begrepp och skapade bilder av en andlig verklighet 

som enligt hans egna tankar om det sjungna ordets makt säkerligen haft större 
inflytande på vår egen och kommande generationer än vad Luthers katekes hade 
för tidigare generationers kristna fostran. 

Varje generations psalmbok är dels ett barn av sin tid, dels en antologi över ett 
omistligt kulturarv från äldre tider. I vårt land har psalmböckerna ofta präglats av 
en dominerande författare och drivande kraft, vi har haft Olaus Petris psalmbok 
på 1500-talet, den swedbergska från 1695 och den wallinska från 1819. Den 
psalmbok som kom 1937 var egentligen bara en modernisering av Wallins, medan 
däremot 1986 års psalmbok innebär en rejäl förnyelse både vad gäller innehåll, 
ämnesområden, antalet olika upphovsmän och stilar i texter och musik. Den har 
en mångsidighet på gott och ont och lever sannerligen upp till att vara ett barn av 
sin tid. Man kan ha skiftande åsikter om innehållet, och inte ens vi som arbetade 
med den är helt nöjda. Även om psalmboken i grunden är resultatet av ett lagarbete 
av en statligt tillsatt kommitté bestående av ett stort antal text- och musikexperter 
som arbetade i sjutton år så kan det finnas fog för att kalla 1986 års psalmbok för 
den frostensonska. Anders Frostenson är den klart dominerande, vilket inte alls 
är så underligt; mer än halva seklet arbetade han nästan på heltid med att skriva 
psalmer. Han finns som författare eller översättare till närmare etthundrafemtio 
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nummer, men redan i 1937 års psalmbok hade han nio texter, vilket motsvarade 
tio procent av det totala antalet nya psalmer.

När den kommitté som arbetade fram våra nuvarande psalmböcker fick sitt 
formella uppdrag av regeringen 1969 hade Anders Frostenson sedan mer än 
trettio år varit sysselsatt med att skriva psalmer. Som nyvigd präst hade han i 
början av 30-talet utgivit ett par diktsamlingar när han drabbades av den första 
kallelsen till den livsuppgift som skulle bli hans. En god vän, veterinären Gustaf 
Thorsell, själv amatörpoet, var livligt engagerad i den psalmboksrevision som 
pågick i mitten av 30-talet. På höstkanten 1934 började Thorsell ringa till Anders, 
inte en utan många gånger, varje vecka. Ärendet var detsamma: Skriv psalmer! 
Anders spjärnade emot, hade aldrig skrivit rimmad eller regelbunden vers, men 
lovade till slut att ändå försöka. På nyåret 1935 tog han in på Sigtunastiftelsen 
och började pröva sig fram första kvällen med att räkna takten på fingrarna för 
att få stavelserna att stämma. Morgonen därpå läste han ett bibelord som sedan 
en gudsupplevelse på den skånska slätten varit centralt för honom: ”Himmelriket 
är nära”. Så växte det långsamt fram:

Klockorna kalla
Jesus går fram
Hoppet får vingar
Må vi göra bättring
Snabbt svinna våra år

En kyrkopsalm med fem verser, senare tog den dåvarande psalmkommittén bort 
första och sista versen och resultatet blev ”Jesus från Nasaret går här fram” (Sv 
ps 39), ett förstlingsförsök som snabbt blev en folkkär och ofta sjungen psalm, 
mycket tack vare organisten i Adolf Fredriks kyrka, Gustaf Nordqvist, som 
skapade en enkel, kongenial koralmelodi.

Under det närmaste halvåret skrev han ett sjuttiotal psalmer. Och i det 
psalmförslag som publicerades 1936 hade Anders, nyss fyllda 30 år fått med 
inte mindre än nitton nya psalmer som genast rönte stor uppmärksamhet, även 
i pressen.

År 1933 blev Anders kyrkoadjunkt i Gustaf Vasa församling, en tjänst där 
han stannade i 15 år. Att fylla upp den väldiga kyrkan med dess örnnäste till 
predikstol var nog den blyge ynglingen med sin göingedialekt inte särskilt skickad 
för. Men som den överraskningarnas man han var kunde han utnyttja detta han-
dikapp och visa att han hade andra metoder att närma sig sina församlingsbor. 
Att knacka dörr och göra oanmälda hembesök i en storstad var sannerligen ett 
ganska djärvt grepp och som ”metod” för en blyg präst en veritabel utmaning! 
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Men Anders Frostenson fick komma in till okända människor som naturligtvis 
undrade vad prästen hade för ärende. Men han bara satte sig ner på en stol 
– och teg! Väntade på att ett samtal kunde komma igång – på människornas 
villkor, inte på prästens. 

Om den metoden handlar psalmen ”Han satte sig ner”, just denna Jesu egen 
metod praktiserade Anders både vid denna tid och senare. Från Jesu sparsamma 
predikningar i templet har vi inte mycket bevarat, men när han ”satte sig ner” 
vågade de behövande komma för att lyssna, fråga eller bli hjälpta. Och vi fat-
tar vad Anders menade: Jesus själv skulle hellre ha gått hem till människornas 
köksbord än ställt sig att predika i en hög predikstol!

En betydelsefull händelse i Anders Frostensons liv kom att påverka hela den 
svenska kristenheten: giftermålet med Ulla Lidman 1941. Det slog ner som en 
bomb när pingsthövdingen Sven Lidman blev svärfar till ”statskyrkoprästen” 
Anders Frostenson. Och chocken blev inte mindre när parets förstfödde son Sven 
döptes av sin far. Då var inte svärfar närvarande. Ulla Lidman var en uppskattad 
predikant i Filadelfia. Men nu var skandalen ett faktum och Ulla ombads av 
Lewi Pethrus att omgående begära sitt utträde ur församlingen. 

Men det skulle inte dröja länge innan det skapades nya möjligheter för paret 
Frostenson. För att skapa en ny plattform åt Ulla började Anders arrangera vecko-
predikningar i Gustaf Vasa församlingssal, sammankomster som ofta avslutades 
med bönestunder. I flera år höll man på, från början i ganska liten skala men så 
småningom lockades allt större skaror. Ulla Lidman-Frostenson predikade, man 
startade en liten frivillig kör, Anders skrev några texter och fick dem tonsatta av 
ingen mindre än sin gamle vän organisten i Filadelfia, Karl-Erik Svedlund. Ett 
par av dem har vi kvar i Psalmer och sånger (1987): ”Låt mig växa stilla” och 
”Jesus är ute och söker” I mitten av 40-talet hade verksamheten växt, Anders 
tog det djärva greppet att för några veckor, och på eget bevåg, hyra de under 
kriget tomma Ostermans Marmorhallar på Birger Jarlsgatan. Han involverade 
grannförsamlingarna Engelbrekt och Oscars och höll en uppmärksammad serie 
väckelsemöten med Ulla som predikant. 

Före giftermålet hade Anders Frostenson och Sven Lidman haft en mycket god 
och för dem båda kreativt fruktbar kontakt. Sven Lidman hade utan tvekan påverkat 
den unge Anders Frostenson i hög grad. Innan Anders började studera till präst var 
Svens Lidmans predikningar i stort sett den enda religiösa litteratur han hade läst. 
Men förhållandet till svärfar blev allt frostigare vilket föranledde Anders att en dag 
inför sig själv formulera följande tysta replik: ”En gång skall mina psalmer sjungas 
när dina predikningar är glömda!” ”Det finns en nyttig självhävdelse också”, sade 
Anders och konstaterar efteråt att den tanken hjälpte honom att få en nödvändig 
distans till sin dominerande svärfar och att bevara sitt självförtroende.
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Med undantag av några väckelsesånger under 40-talet tystnade psalmdik-
taren fram till 1950-talet. Men Anders Frostenson kommer igen, han vet att 
han kommer att skriva psalmer igen, men inte när. Han vill dock vara beredd 
om och när kallelsen återkommer. Han beslutar sig för att tömma sitt lyriska 
medvetande på det mesta av gamla klanger och valörer och försöka hitta en ny 
ton. Han utger två diktsamlingar och kritikerna uppfattar att något nytt har 
inträffat i Frostensons lyrik. 

I denna beredelsetid ingick också erfarenheter av helt annorlunda sort som 
senare skulle visa sig nog så viktiga. Anders tyckte sig ha lite skral kontakt med 
sin yngsta dotter och började läsa sagor för henne om kvällarna. Ibland tyckte han 
att de var tråkiga och kände behovet att hitta på något själv. Så tillkom sagoboken 
Spirre Spindels flygresa och då upptäckte Anders att det var mycket roligare att 
skriva sagor och dikter om djur och barn än predikningar. En tid senare kom en 
förfrågan från Svenska Missionsförbundets förlag om Anders möjligen hade några 
bidrag till en ny sångbok för söndagsskolan. Då fattade han att också detta med 
Spirre Spindel var en del av en större plan. ”Hade jag inte skrivit de där barnrimmen 
före, skulle jag inte ett ögonblick ha funderat på att skriva söndagsskolsånger. Nu 
uppfattade jag detta som en fingervisning från Gud.” Så kom det sig att 50-talet 
blev barnpsalmernas årtionde. Därefter trodde Anders än en gång att han gjort 
sitt och skulle ha rätt att återvända till det lugna livet som församlingspräst i Lovö 
församling, där han sedan 1949 var kyrkoherde. 

Men då ingrep Vår Herre, personligen! Den 4 april 1960 satt kyrkoherden 
på Lovö under ett päronträd i prästgårdsparken. Då hörde han Rösten ”lika 
nära som om någon suttit intill mig”: ”Skriv psalmer! Läs dogmatik!” Man kan 
utan överdrift påstå att denna kallelse blev incitamentet till det som nio år senare 
skulle bli den statliga psalmkommittén och som 26 år senare skulle resultera i 
en ny psalmbok. Från att ha varit ensam i uppgiften som psalmdiktare började 
han redan samma vår samla omkring sig en grupp intresserade för att diskutera 
lämpliga arbetsformer. 

Privat slogs livet i spillror sommaren 1962, då hustrun Ulla efter bara något 
halvårs sjukdom avled. Han var nu änkeman med tre tonåringar i prästgården. 
Hur han därefter klarade sitt liv med familj, församling och sitt stora engage-
mang i psalmarbetet är en gåta. För övrigt kom 1960-talet att präglas av den nya 
andliga visans framväxt parallellt med en social väckelse, vilket blev avgörande 
för psalmarbetets fortskridande.

Personligen mötte jag Anders Frostenson någon gång i mitten av 60-talet och vi 
kom sedan att arbeta tillsammans mer eller mindre nära under mer än 20 år. Särskilt 
intensiva var åren kring 1970 då vi nästan bodde grannar. Jag var nyss fyllda 30 
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och han skulle snart pensioneras. Men med Anders var det så att vänskap var helt 
oberoende av gränser, det var ”saken”, ”ämnet” och det gemensamma intresset för 
uppdraget som var det övergripande. Själv hade han då levt i sin kallelse i drygt 
30 år och han såg de potentiella möjligheterna hos en ung medarbetare. Ännu 
hade han ett par år kvar på Lovö och jag hade just bosatt mig på Ekerö. Anders 
hade ett stort behov av att dela sina tankar med andra, både dogmatiska, poetiska 
och praktiska spörsmål. Alltsomoftast bad han mig ”titta in på hemvägen” eller 
komma över och titta på några texter han just höll på med. 

Ofta ville han ha musikaliska råd, eftersom han på det området var mycket 
bortkommen. Enligt egen utsago kunde han bara tre melodier, två sjömansvisor 
och en psalm. Med detta torftiga melodimaterial och stereotypa rytmschema som 
fundament skapade han odödliga texter som senare fick nya melodier. 

Bellman och Taube må vara våra nationalskalder, men jag vill hävda att vår 
ojämförligt mest sjungne skald genom tiderna är Anders Frostenson. Det hör till 
livets gudomliga paradoxer att vår mest sjungne författare var nästan tondöv. 

Utifrån våra olika professioner som poet och tonsättare hade vi olika perspek-
tiv inför en text. Att det inte är självklart enkelt för en poet att skriva psalmer 
var Anders mer än de flesta medveten om redan från de första försöken på 30-
talet. Han brottades ständigt med ord-ton-problematiken och tyckte nog ofta 
att musiken var ett nödvändigt ont. Skulle han fått råda ensam hade vi haft en 
musikaliskt mycket torftig psalmbok!

Denna hans omvittnade och självupplevda a-musikalitet kunde ibland vålla 
problem av rent praktisk art. Det är en väsentlig skillnad mellan att läsa en text 
och att sjunga den, speciellt som gemensam församlingssång. Att skriva psalmer 
kräver, förutom ingående studier i teologi och dogmatik, också en viss känsla 
för rytmik, vokalfärg, frasering och andra musikaliska begrepp. I dessa frågor 
behövde Anders ofta rent handgriplig hjälp. Han räknade visserligen antal sta-
velser perfekt men beträffande musikens krav på frasering och betoningspunkter 
kunde han visa en förbluffande omedvetenhet som kunde kräva ganska kraftiga 
justeringar. Att exempelvis översätta en fransk visa i 6/8-takt med fyrtioåtta 
stavelser utan hänsyn till melodins olika notvärden, taktstreck och annat fick 
en gång så förödande resultat att allt måste kasseras!

En melodis höjdpunkt bör helst sjungas på en sångbar ljus vokal. I en text 
med flera verser bör alltså sådana stavelser placeras på samma ställe i alla ver-
ser. Det är ett av många krav som bör ställas på en bra psalmtext. Ett annat 
känt problem är begreppet ”överklivningar” mellan textrader i samma strof. 
Det kan vara en poets möjlighet att forma längre fraser men som i psalmsång 
kan få helt groteska resultat eftersom församlingen måste andas, regelmässigt 
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på samma ställe i alla verser. Därmed kan texten riskera att styckas sönder och 
i värsta fall få en helt annan betydelse än avsikten varit. Anders hade en viss 
förkärlek för sådana överklivningar och tyvärr finns en del sådana exempel 
även i psalmboken. 

Om jag i någon mån kunde hjälpa honom med att förklara musikaliska 
elementa och något belysa det alltid problematiska förhållandet ord-ton är det 
en nåd att ha fått göra det. Och jag kan inte förneka att de där samtalen i Lovö 
prästgård i det begynnande 70-talet hade stor betydelse för mitt eget engagemang 
och fortsatta arbete med nya psalmer.

Vi var många som kom in under hans nästan elektrifierande påverkan, han 
liksom förde sin egen kallelse vidare till nya medarbetare av olika slag. Utan hans 
brinnande iver och enorma arbetsinsats skulle vi säkert fått vänta länge än på en 
ny psalmbok. Att vi trots allt nu har den är tack vare att en man sade ja till en 
tydlig inre röst den 4 april 1960! 

När det så småningom började komma signaler från frikyrkligt håll att psalm-
boksarbetet borde öppnas och bedrivas ekumeniskt var Anders den som inom den 
statliga kommittén ivrigast förespråkade en sådan lösning. I sitt liv hade han rört 
sig fritt i Svenska kyrkan, Missionsförbundet och Pingströrelsen och hade vänner 
överallt, för honom var de ekumeniska signalerna en Guds fingervisning.

Ord som ofta förekommer i Anders Frostensons psalmer är t.ex. ”träd”, 
”gräs”, ”strand”, ”vind” och många andra naturbilder. Det hänger självklart 
samman med barndomsminnen men också det faktum att han nästan alltid skrev 
sina psalmer under vandringar i naturen, främst på Lovö. Något skrivbord satt 
han sällan vid när han skrev, oftast var han ute på vandring men även under 
tågresor eller i väntan på tåg rann det ofta till. Speciellt Alvesta och Fagersta 
nämnde han som särskilt inspirerande tågbytesplatser. En tänkt samling hade 
f.ö. det vitsiga arbetsnamnet ”Sånger från perronger”. 

En del kritiker ifrågasatte att det ibland kunde bli lite väl mycket gräs i Anders 
texter. Men han hänvisade gärna till att han hemma på prästgården hade en och 
en halv hektars gräsyta att sköta. För honom var gräset oändligt rikt som Guds 
kärlek, en högst påtaglig realitet och inte alls någon sentimental romantik. Den 
mest kända av dessa ”gräs-psalmer” är förstås ”Guds kärlek är som stranden 
och som gräset” (Sv ps 289). Den är f.ö. en bokstavligt målande beskrivning av 
Lovö församling: ”vi frihet fick att bo där, gå och komma”. Träden i vers tre är 
björkarna i kyrkallén och gräset och stranden är ängsmarkerna kring Berga och 
Söderby på Lovön. Texten skrevs ner under klockstapeln vid Lovö kyrka det 
händelserika året 1968 och tonsattes av hans prästkollega Lars-Åke Lundberg. 
Den blev snabbt populär och översatt till flera språk. Bl.a. fungerade den en tid 
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som kampsång för kyrkan i Östtyskland, speciellt de då aktuella raderna ”och 
ändå är det murar oss emellan” som förde tankarna till berlinmuren. 

”Vind” och ”vidd” är två favoritord där Anders gärna framhöll den inklude-
rande stavelsen ”vi”, ett ord som betydde mycket för honom som livet igenom 
kämpade mot den ensamhet och utanförskap som ofta drabbar en kreativ be-
gåvning. Begreppet ”vi” utvidgade han till en synonym med ordet ”visa”, dvs. 
en gemensamt sjungen sång. 

Vid en av de minnesrika stunderna i Lovö prästgård fick jag en text om hur 
Mästaren nalkas människorna. Den var som ett eko från Anders tid i Gustaf 
Vasa församling då han själv satte sig ner vid köksborden i Vasastan. Här är 
motivet just Jesus i olika miljöer, på stranden, vid brunnen, i öknen. En för Anders 
mycket typisk jesusgestalt var en Jesus som tjänande böjer sig ner, inte tronar i 
ensamt majestät i en hög predikstol, som sätter sig ner bland människorna när 
något viktigt skall sägas. 

Någon halvtimme senare var även melodin klar, en skenbart enkel vismelodi 
i den gitarrvänliga tonarten e-moll. Men även musiken fick sin egen teologiska 
undertext, jag tänkte inte fram den, men det blev så. Ingen konstruktion eller 
medveten tankebyggnad utan något av gudomlig ingivelse eller intuition. Melodin 
är en bild av Mästarens egen predikokonst. Ofta inledde han med orden ”Ni har 
hört att det står skrivet ...” (melodins första fras i grundtonarten). ”Men jag säger 
er …” (samma tema upprepas en ters högre, nu i parallelltonarten G-dur). Så säger 
eller gör Mästaren något överraskande, oväntat (ytterligare en ters stegring med en 
utvikning till en tonartsfrämmande ton, varpå melodin återvänder till grundläget 
innan den av Evangeliets kraft av ”närhet och vind långtifrån” liksom svingar sig 
upp och till slut landar på en hög ton i E-dur). Jesus kastar nytt ljus över gamla 
sanningar; det lagbundna förvandlas till evangeliets frihet i Kristus!





En paneldiskussion: Överlever 
Anders Frostensons psalmer?

Symposiet ”Psalmdiktaren Anders Frostenson” på Musikhögskolan i Örebro 
avslutades den 10 november med en timslång diskussion mellan några av 
de medverkande: Jonas Jonson (JJ, moderator); Alva Ekström (AE); Håkan 

Möller (HM); Kjell-Ove Nilsson (KO); Per Olof Nisser (PO); Roland Forsberg (RF); 
Inger Selander (IS). Samtalet dem emellan redovisas här i redigerad och förkortad 
form. Inspelningen förvaras i Anders Frostenson-stiftelsens arkiv. 

JJ – Vi skall nu avrunda detta symposium med ett samtal. Låt mig börja med 
att ställa en frågan till er allihop. I sitt föredrag utmanade Inger Selander 
oss när hon sade att kanske bara några få av Anders Frostensons psalmer 
som överlever på femtio års sikt. Är Anders Frostenson en psalmdiktare 
som inte kommer att överleva som Johan Olof Wallin gjorde?

HM  – Jag tror att Wallin har gått om år 2050. Han har återtagit förlorad mark. 
De centrala psalmer som Inger tidigare nämnde kommer att finnas med. 
Men bland de övriga återfinns många som påminner om varandra i teologi 
och uttryckssätt, psalmer som inte kommer att upplevas som omistliga.

JJ – Men du är ju part i målet som forskar på 1695 års psalmbok. Och 
Frostenson trodde ju också på att 1695 års psalmbok skulle stå sig väl.

HM – Ja, men i det fallet är jag är mer orolig för Haquin Spegel-urvalet. 

PO – Jag är kluven. Det som gör Anders Frostensons psalmer gångbar nu är en-
kelheten. Jag tog tidigare upp ”Tro inte att Jesus är borta” (psalm 156) som 
jag tycker är en modell för svensk psalm. Traditionen har ju en stark makt. 
I psalmboken har vi en rad väckelsesånger. Nu etableras en tradition kring 
Frostensons psalmer. En annan tendens är att det kommer ut nya sånghäf-
ten med allt högre frekvens. Nya sånger avlöser varandra: Taizé, Iona och 
lovsånger. Och jag tror inte att psalmskapandet kommer att avklinga. Men 
i det förloppet kommer Anders Frostensons psalmer inte att få något fäste. 
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JJ – Men att många av psalmerna har överlevt har ju med melodierna att 
göra. Melodierna känns ju ofta mer slitstarka än texterna. Finns det inte 
nyskrivna melodier som kommer att bära texterna in i framtiden?

IS – Jag vill börja i en annan ända och anknyta till det som tidigare sagts 
om väckelsesångerna. Inom frikyrkan är det tyvärr så att man allt ofta 
sjunger ”snuttifierade” lovsånger, sånger med mycket lite textligt innehåll 
som visas på overhead. Detta är något som jag beklagar. Låt oss verka för 
att psalmer som är textligt och musikaliskt hållbara leva kvar. Jag tror att 
vi måste kämpa innehållsrika psalmer och inte bara nöja oss med ”snutti-
fierat” amerikanskt gods. 

RF – Det kan jag bara hålla med om. Jag är faktiskt lite orolig för framtiden, 
även i min egen kyrka. 

JJ – I Sverige ligger det ju redan till så att vi klipper sönder psalmer och bara 
sjunger första och andra versen.

KO –Vi behöver psalmer med innehåll, med en teologi med ett centralt kristet 
innehåll som bär. Jag tror att efterfrågan på psalmer med substans kom-
mer att öka. Av det skälet tror jag att en del Anders Frostensons psalmer 
kommer att överleva. Däremot skulle jag vilja veta varför Håkan tror att 
den wallinska psalmen skulle få en renässans. 

HM – Svaret är ju helt beroende på om det kommer att finnas en psalmbok i 
framtiden av det slag vi har idag. Kanske är 1986 år psalmbok den sista i sitt 
slag. Men om vi tänker oss en samlande psalmbok är det två principer som 
varje psalmbokskommitté har haft att ta ställning till. Det första är psalmen 
som andlig bruksvara, det andra är psalmen som en kulturellt omistlig skatt. 
Det är den andra principen som gör att Wallins psalmer kommer att överleva. 
De är språkligt enastående och teologiskt genomtänkta. Därför är jag opti-
mistisk vad gäller Wallin och mindre optimistisk vad gäller Frostenson. 

JJ – Psalmboken är ju dessutom ett av Svenska kyrkans officiella böcker som 
ger uttryck för kyrkans tro, bekännelse och lära. Varje gång vi sjunger en 
psalm ger vi förhoppningsvis uttryck för vad som är kyrkans lära. 

AE – Frostenson var ju själv inne på förändring av psalmen och verkade för att det 
som sjöngs mest och som hade bibelanknytning skulle bli kvar som en kärna. 
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JJ – Formellt får man inte sjunga vilka sånger som helt utan endast de som 
är godkända för ändamålet. Jag vill inte påstå att alla församlingar följer 
denna begränsning men den är ett uttryck för vad kyrkan tror och lär. Är 
Anders Frostenson en bra tolkare av kyrkans lära?

KO – Ja, det tycker jag, i synnerhet om man jämför med de nya psalmtexter som 
Anders Frostenson-stiftelsen årligen får in. Frostensons psalmer har en stark 
förankring i luthersk tradition, t.ex. i sin skapelsesyn. Jag kan bara påminna 
om psalmen ”Lova Herren sol och måne” (Sv ps 7). Sedan är det ju temat med 
människan i centrum som i de inledande orden i psalm 25: ”Högt i stjärnehim-
len kan vi dig ej finna, men i mänskovimlet är du bland oss Gud”. En annan 
sida är centreringen på Jesus, t.ex. psalm 225, ”Jesus är ute och söker”. Sedan 
har han betoningen av Anden och kyrkan, en koppling mellan första och andra 
trosartikeln, som i andra strofen av psalm 54, ”Vinden ser vi inte”: ”Anden ser 
vi inte, men vi hör hans röst”. Det är också ofta ett här och nu, en existentiell 
tolkning med en Jesus ”som går här fram, liksom i gången tid” (Sv ps 39). I 
Anders Nygrens kommentar till Romarbrevet, som Anders Frostenson läste, 
finns det mycket av skapelseteologi, liksom i Gustaf Aulén och Gustaf Wingren 
som han också läste. I den meningen är Anders Frostenson en god lutheran. 
Men han var även ekumenisk i många psalmer, t.ex. ”Lågorna är många” 
(Sv ps 61), psalmer som i flera fall fick internationell spridning. 

JJ – En annan sida av Anders Frostenson är att han var djupt engagerad i den 
fornkyrklig tradition. Han läste kyrkofäderna och förmedlade många av 
texterna i sina fria tolkningar till oss. Och anspelningar på den fornkyrkliga 
traditionen, som vi närmast skulle förknippa med den ortodoxa kyrkan, 
återfinns i psalm 338, ”Som ett klockspel hör jag dig heliga treenighet”. Han 
var ju ingen lutheran i någon snäv mening utan gick ju åter till källorna.

PO – Hur såg då Anders Frostenson på sitt eget skrivande? Jag minns en gång då vi 
satt och hackade på texter som var hans, det visste vi inte då, sade han ungefär 
så här: ”Det är ungefär som när jag var liten och skar barkbåtar. Jag täljde på 
dem, sjösatte dem och så glömde jag dem”, Han skrev inte för framtiden utan 
för samtiden. Ett annat exempel är en mer komisk historia som utspelade sig 
en sen kväll – han ringde alltid sena kvällar – då Anders Frostenson ringde till 
Britt G. Hallqvist och bad henne att ändra i en text. Hon lyssnade med väx-
ande häpnad tills hon avbröt honom och sade: ”Det här är ju din text!”. Och 
det var det, svarade han, men det hade Frostenson alltså själv glömt bort. Jag 
tror inte att Frostenson skrev för kulturen utan för funktionen. Om man talar 
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om en psalmboken för framtiden så tror jag vi kommer att ha en fast del med 
stampsalmerna och en rörlig del som byts ut vart tionde år.

JJ – För att anknyta till diskussionen om Wallin så verkar det som om Anders 
Frostensons hjärta klappade för psalmerna 1695 års psalmbok, Haquin 
Spegel och Jesper Swedberg, medan det retoriska och storvulna hos Wallin 
inte var hans språk.

HM – Jag vill ogärna framträda som Wallins advokat. Men jag vill ändå inflika 
att Wallin hade flera strängar på sin lyra. Ta t.ex. psalm 305: ”Var är den 
Vän, som överallt jag söker”. Det är ju nästan en modellpsalm för vad 
Anders Frostenson skrev. 

JJ – Den reformatoriska tanken är att man skall sjunga in bibelberättelserna 
och kyrkans tolkning av evangeliet. Som psalmdiktare har han alltså haft 
en alldeles unik ställning. Vad har då detta betytt för trossamfundens liv 
och ställning under de senaste femtio åren? 

RF – Vad skulle vi ha sjungit om Anders Frostensons psalmer inte hade fun-
nits? Kan ni tänka er det? Jag har sagt i något sammanhang att det man 
sjunger formar människors tankar. Jag kan nog säga att jag kan fler Anders 
Frostenson-citat än jag kan bibelcitat. Jag tror att psalmer har format en 
hel generation. Med all respekt för Wallin tror jag Frostenson är större. 
Men allt går i vågor. Och när det gäller de amerikanska lovsångerna så är 
jag inte så orolig, för de kommer att försvinna.

IS – Jag tror att det förhållandet att Anders Frostenson och hans psalmer 
fanns när det ekumeniska psalmboksarbetet började bidrog till att det blev 
så gynnsamt. Frikyrkorna kände sig befryndade med Frostensons sätt att 
skriva. Det är välgrundat och det är enkelt. 

AE – Jag tror att hans inriktning mot barnen hade stor betydelse. Det blev en 
öppen kanal för barnens språk. 

JJ – Ändå ser det ut som det gör i vår kyrkor med allt färre som sjunger, allt 
färre som tror och allt färre som vill vara med. 

KO – Det hoppfulla med Anders Frostenson tradition är att det finns en teologi, en 
bibelanknytning, ett innehåll som jag tyvärr ser lite av i nyskriven psalm.
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JJ – Har Frostensons ideal och mycket stränga psalmkrav alldeles slocknat i 
de textförlag till nya psalmer som Anders Frostenson-stiftelsen får in?

PO – Jag kan inte påstå att bidragen är präglade av Anders Frostenson, dvs. 
dogmat och orden. I psalmtexterna blåser vinden och man går på mjuka 
stränder. Ett nytt drag i årets skörd av psalmförslag är bibelberättelsens 
återkomst. Det känns väldigt friskt. Jag tror att den reformatoriska och 
förreformatoriska psalmens styrka ligger i återberättandet av evangeliet. 
Det är målningen på kyrkvalven, det är biblia paperum. Det är som i Fros-
tensons barnvisor där bibeln återberättas och tillämpas. Om den trenden 
håller i sig så ser det lovande ut för svensk psalm. 

JJ – Innan vi nu lämnar ordet vidare lämnar vi ordet till auditoriet för frågor. 

 (Fråga från Lennart Thörn, universitetsadjunkt i Nya testamentet vid 
Göteborgs universitet:)

 – När blir en psalm en psalm? Är det när Svenska kyrkan kanoniserar en 
sång till en psalm?

PO – Det första är ju att ordet ”psalm”, för det som vi sjunger i våra psalm-
böcker, är unikt för de nordiska länderna. I andra länder heter det ”hymn” 
eller ”kyrkovisor” (ty. Kirchenlieder). Den första reformatoriska sångsam-
lingen hette annars Swenske songer eller wisor (1536). Med införandet av 
”psalm” tror jag att man ville visa att folkets, det nya Israels psalmbok 
var Psaltaren. Tidigare ansågs psalmboken vara högtidliga, andliga sånger, 
idag sånger för bruk i gudstjänsten. Men det är svar som inte ger någon 
uttömmande förklaring. Men om man återvänder till Anders Frostensons 
formulering att det skall finna en substans av ”ordet och dogmat” insatt i 
sitt sammanhang så är detta en bra formulering.

RF – Ett tillägg här: Olle Nivenius, som var ordförande i 1969 års psalmkom-
mitté myntade ett uttryck: ”En psalm är som en fågel. Den måste ha två 
vingar: text och melodi.” En psalm måste innehålla text och musik i en 
organisk förening för att vara en psalm. 

JJ – I Danmark har det varit en häftig diskussion kring den nya psalmboken. 
En psalm utrycker tro och lära i en gudstjänstsituation. Men den har också 
en adressat, Gud eller församlingen.



140

Paneldiskussion

KO – Jag tror inte att det går ett sammanträde i Anders Frostenson-stiftelsens 
psalmgrupp utan att vi diskuterar frågan om vad en psalm är. Det är väl 
de tre saker vi har talat om: en text med ordet och dogmat; en melodi som 
harmonierar med texten; gudstjänsten.

PO – Diskussionen står ofta om vad som ligger inom ramen för dogmat och ordet. 
Och jag fäste mig vid vad Anders Frostenson sade i Per Söderbergs dokumen-
tärfilm om honom: ”Vi skall inte ha psalmer om tvivel.” Det överraskade mig 
lite, dels i fråga om hans öppna hållning mot människor och deras frågor, dels 
i fråga om de psalmer som har betytt mycket för många människor, t.ex. ”Jag 
kom inte hit för att jag tror” (Sv ps 532) och ”Jag har många frågor herre” 
(Sv ps 218). Kyrkomötet försökte att bromsa men fick ge sig för en kraftfull 
kritik från bl.a. Olov Hartman. Tvivel är en sak, förnekelse en annan. Eller 
som Hartman sade: ”Inför Gud är ingenting farligt att säga.”

JJ – Låt oss aktualisera Anders Frostensons internationella engagemang. Han var 
faktiskt med på Kyrkornas världsråds generalförsamling i Nairobi 1975. Sedan 
kom han till Genève och lärde känna tonsättaren Doreen Potter och psalmdik-
taren Fred Kaan. Potters man var generalsekreterare för Kyrkornas världsråd 
där även den svensktalande och internationellt sett kända psalmdiktaren Kaan 
var verksam. Fred Kaan började att översätta Frostenson och Hartman för att 
senare ge ut Songs and Hymns from Sweden (1976). Det var också han som 
började att tala om ”den svenska psalmexplosionen” i början av 1980-talet. På 
så sätt blev många av Frostensons sånger spridda över världen. ”Guds kärlek 
är som stranden” (Sv ps 289) sjungs kolossalt mycket i Spanien och den 
latinamerikanska världen. Sångerna har spritts i Norden, främst till Norge, inte 
till Danmark som i det närmaste har importförbud på utländska psalmer. 

AE – Anders Frostenson reste till Genève och England och säger ofta i inledning-
arna till sina vissamlingar att han har fått inspiration till förnyelse utifrån.

JJ – Psalm 61, ”Lågorna är många”1 är också något av den ekumeniska rörel-
sens marseljäs och den sjungs i tid och otid. Anders Frostenson har många 
texter som lånat drag från andra texter utan att det anges. Och ”Guds 
kärlek är som stranden” är ju till stor del hämtad från en tysk förlaga. 

PO – Ja, det finns en tysk sång av författaren Christa Weiss, ”Gott schenkt 
Freiheit”. Anders Frostensons text överensstämmer till viss del i fråga om 
rytmisering och i verbala överrensstämmelser som ”murar” och galler”. 
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Men det där hade han svårt att erkänna. Jag minns när vi satt på tåget och 
tittade på ”Gott schenkt Freiheit”. Den förekom i ett häfte med kyrkovisor 
från kyrkodagen i Köln och sjöngs på en väldigt klumpig melodi. Så kom 
han hem och sade att han hade översatt den där. Men det hade han ju inte 
alls. Det var ingen översättning, det var Frostenson. Men gallren fanns där 
och murarna. Och rytmen stämde inte för fem öre. Men så fick Lars-Åke 
Lundberg melodin och så kom den ut.

HM – Jag skulle vilja understryka detta ytterligare. Jag brukar kalla psalmgen-
ren för ”den gröna litteraturen” därför att den innehåller en återvinning 
av motiv som inte återfinns i någon annan litteraturform. Och så har det 
alltid varit från Psaltaren och framåt. Fixeringen vid originalitet kom först 
i och med romantiken. Till och med Wallin kom med förslaget att ge ut 
psalmboken utan författarangivelser.

JJ – Om man nu skall säga något positivt om lovsångerna så är de utan förfat-
tarangivelser och förekommer i en mängd varianter runt om i världen och 
vandrar fritt utan copyright. Nu är vi på ett universitet och jag skulle önska 
att fler forskare upptäckte psalmen. Hur ser det ut med psalmforskningen 
vid svenska universitet?

HM – Det är jag och Inger. Nej, jag överdriver inte. Psalmforskningen är ett 
tvärvetenskapligt ämnesfält. Men det är svårt att locka unga litteratur-
forskare till psalmen. Dels därför att de flesta vill forska på litteratur efter 
Strindberg, dels att de teologiska beredskapen är låg. Man upplever att 
texterna är stängda och att det kräver omfattande kontextualiseringar för 
den som önskar få grepp om genren. 

IS – Jag instämmer. Det behövs en tvärvetenskaplighet om man skall forska på 
psalmen. Önskedrömmen för en psalmforskare är en treenighet av ämnen: 
teologi, litteratur- och musikvetenskap. 

JJ – Om ni, kring det här bordet, skulle ge er på att föreslå ett uppsatsämne 
för studenter i litteraturvetenskap. 

AE – Jag skulle i så fall föreslå en fördjupning i en enda psalm.

HE – Jag skulle föreslå skapelseteologin som tema och då genom att ta upp an-
dra psalmdiktare ifrån historien och låta Anders Frostenson bli ett krön. 
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PO – Jag tror på ett studium av nattvardspsalmerna som en sammanfattning 
av hans tänkande kring nattvardsbordet vänt mot folket. 

KO – Jag skulle efterfråga vad som är centrum av dogmat. Vad är den drivande 
teologiska kraften bakom hans psalmskrivande. 

RF – Jag är ingen forskare. Men det skulle vara intressant att få veta hur An-
ders Frostenson, trots sin uttalade amusikalitet, har blivit en av våra mest 
sjungna författare. 

PO – En sak vi har snuddat vid är Frostensons förhållande till Wallin. Frostenson 
hade ett kluvet förhållande till Wallin. Läser man Frostenson från femtiotalet 
och framåt så är han oerhört kritisk mot Wallin och retoriken. Jag minns 
när han i psalmkommittén diskuterade en wallinsk text. Då vred sig armen 
så att rockärmen vred sig som en korkskriv medan Olaus Petri blev som ett 
paket: pang, pang. Detta medan den sena Frostenson diskuterar psalmens 
funktion och ansluter sig till vad han kallar ”det wallinska programmet”, 
ett uttryck som återkommer som ett mantra. Det vore spännande att få 
någon att titta närmare på hans kluvna förhållande till Wallin.

HM – Var det inte lite av ett fadersmord?

IS – Jag vill komplettera vad Roland Forsberg sade om Anders Frostensons 
tondövhet. En annan framstående psalmförfattare som också var tondöv 
var ju Britt G. Hallqvist. Och hon hade ändå en otrolig musikalitet. Det 
beror på hur man definierar musikalitet. Det behöver inte vara en melodi 
utan kan vara orden, rytmen som man känner i kroppen. Man skulle 
också kunna göra en studie av rytmen och klangen, dvs. vokalernas och 
konsonanternas placeringar. Det är också en form av musikalitet.

RF – Skillnaden mellan Anders Frostenson och Britt G. Hallqvist var att Hall-
qvist fann tonsättaren Egil Hovland. Och när hon gjorde det tillät hon 
ingen annan att tonsätta hennes texter.

JJ – Jag lyssnar med intresse som en tondöv psalmskrivare. Det som jag tycker 
att man skulle forska i är Anders Frostensons språk. Vi har varit inne på 
det i dag i samband med det intressanta föredraget om barnböckerna. Men 
man kan också tänka sig en språkanalys av hans psalmer. För mig är hans 
språk enkelt, tillgängligt, konsekvent och fritt från förkonstlingar som 
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ofta förekommer i versradernas slut. Han har ju också översatt texter från 
latinska, grekiska, engelska och franska texter. Hans översättningar är ju 
ofta hans egen ton än överrensstämmande med ursprungstexten. Men det 
som är intressant är flytet som han har i sina texter. Jag tror att psalmernas 
tillgänglighet och att de lever vidare beror på detta. 

 (Fråga från Mattias Andersson, studentpräst vid Örebro universitet:)

 – Idag stimulerar man författare utanför kyrkan att skriva psalmbokstexter. 
Hur går det ihop med kriterierna för psalmbokstexter?

PO – Man hör ibland sägas att det bara är kristna som får skriva psalmer och 
att man skall ha en tro för att kunna göra det. Det är en tveksam hållning 
därför att det är texten det handlar om, inte författaren. Och det är tolkaren 
som ser det viktiga. Ser vi ett evangelium i en av Vilhelm Mobergs texter, 
hör vi det komma ur Kristinas mun så är det giltigt. Vad är det för en sorts 
kristen människa man skall vara för att få skriva psalm? Hur skall man 
kunna mäta och väga tro?

JJ – Vi skall nu avrunda den här diskussionen. Och vi skall lämna den öppen 
så här. Symposiet var tänkt som en fortsatt reflexion för oss alla. Vi har 
lärt oss mycket och för det vill jag tacka allesammans och er som har varit 
med. Och jag hoppas att vi kan fortsätta arbetet med Anders Frostenson 
och andra psalmdiktare.

Not
1 Enligt Torgny Erkéus anteckningar i psalmbokskommitténs arbetsmaterial gjordes en 

textbearbetning i mars 1973 (samtal mellan Willén-Erkéus, 13/3 2007). I den sista versen 

ändrades den ekumeniskt motiverade raden ”Kyrkorna är många, kyrkan är en” till det 

bakomliggande bibelordet ”Lemmarna är många, kroppen är en” (1 Kor. 12:12).



Porträtt av Anders Frostenson utfört av Karin Lidman-Frostenson till Anders Frostensons 90-årsdag, 
efter en beställning till Svenska statens porträttsamling på Gripsholms slott, Mariefred. 
Bildkälla: Karin Lidman-Frostenson. 



Biografiska notiser

1906 Anders Frostenson föds den 23 april i Loshults församling, 
 Killeberg i Skåne, föräldrar: Alma och John Frostenson 
1925 studentexamen vid Eslövs gymnasium
1926 värnpliktig vid Skånska trängkåren, T4 i Hässleholm
1927 volontär på Svenska dagbladet
1928 fil. kand. i engelska, slaviska språk och filosofi vid Lunds universitet
1929 studier i litteraturhistoria vid Lunds universitet
1930 kommer i kontakt med rörelsen oxfordgruppen
1931 Löftets båge (D)
1932 teol. kand, prästvigs i Lunds domkyrka
 Med lyfta händer (D)
1933 präst i Gustav Vasa församling i Stockholm
1934 Kristen förnyelse. Oxfordgrupprörelsen och världens frälsning  
 (T, övers. från norska av Carl Joachim Hambros bok Kristen   
 fornyelse. Verdens frelse og Oxford-gruppen, 1933)
1935 På väg (D)
1936 För hem och helgedom. Psalmförsök (V)
1937 Oxford tolkat (T, övers. från danska av Halfdan Högsbros bok  
 Oxford-Noter, 1936)
 1937 års psalmbok (P)
1938 Genom lyckta dörrar (D)
1941 gifter sig med Ulla Lidman (1910–1962) 
1940-talet teol. lic. på en avhandling om kristusbilder i svensk psalm
1942 sonen Sven föds
1943 Det som var av begynnelsen (T)
 Tisteln och källan (D)
1944 Du böjde dig ned över jorden (D)
1945 Kring bordet i ditt rike. Dikter kring nattvarden (D)
 Från Gennesaret till Stureplan. Anföranden år 1944 i Ostermans  
 bilhallar (T)
1946 dottern Karin föds
 Vad väntar oss efter döden? (T)
1947 100 diktare vittna. Från Lidman till Lindgren (D)
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1948 dottern Anna-Clara föds
1949 kyrkoherde i Lovö församling
1950-talet grundade Ansgar film och producerade kortfilmer med författar 
 porträtt av bl.a. Bo Bergman, Nils Ferlin, Jan Fridegård, Sven 
 Lidman och Erik Axel Karlfeldt.
1950 Barn av två världar (T)
1951 Sånger och psalmer (P, Svenska missionsförbundet)
 Metodistkyrkans Psalmbok (P)
1952 Herden på berget. Kristen engelsk dikt från medeltiden till nu   
 (D, övers.)
1953 En chans till (T)
 Den stora upptäckten (T)
1954 Mässa vid Mälaren (D)
 Svenska psalmer (V)
1955 utnämns till slottspredikant på Drottningholms slott
 100 dikter. Dikter 1930–1950 (D)
 Livets bröd. Med bidrag av 22 ordets förkunnare från kyrka till  
 frikyrka (T)
 Julotta (V, samt böner)
1956 Resans tjusning. Tretton författare om resandets konst
 Spirre Spindels flygresa. 24 resebrev (B)
1957 Lantprästs lya (D) 
1958 Pillertrillaren. Berättelse för barn (B) 
 Spirre Spindel på prärien (B)
 Sjung barn. Barnpsalmer (V)
 Möte med Messias (D)
 Fyra predikningar från Lovö kyrka (T)
1960 grundade Hymnologiska institutet med Harald Göransson
 utnämns till ledamot av Kungliga Nordstjärneorden (LNO)
 Nu sjunger vi. Sånger för barngudstjänster och söndagsskola (V)
 Kyrkovisor för barn (V)
1961 Jesus vår vän (T, övers. av Hilda I. Rostrons bok)
1963 Negro spirituals. En bok om ursprunglig folksång. (V, av Theo  
 Lohmann, övers. av de engelska sångtexterna)
 Isop Honung Salvia (D)
1964 Barn i bibeln (T, övers. av Hilda I. Rostrons bok)
 Det lilla jesusbarnet (T, övers. av Hilda I. Rostrons bok)
1965 17 psalmer med koraler från Hymnologiska institutet (V)
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 Att vara präst. Tjugo präster berättar om sitt kall (T)
 När ny psalm blir till (T)
 gift med Gerd Nordin (f. 1916–1993) t.o.m. 1968
1966 Psalm och sång (P, Baptistsamfundet och Örebromissionen)
1967 Möss i månsken (B, visbok)
 Blinkers (D)
1969 ledamot i 1969 års psalmbokskommitté
 Den blomstertid nu kommer (D)
 Mitt ibland oss (V)
1970 Medmänniska. Psalmer om kärlek och tjänst (V)
 gifter sig med Sigrid Löfberg-Hausel (1916–2001)
1971 Sätt en ring på hans hand (V)
 Ställ dig vid hans kors. Passionspsalmer (V)
 pensioneras och flyttar till Hässelby
1972 Sionstoner (P, Evangeliska Fosterlands-stiftelsen)
1973 Tystnad Ljus (V)
 Ja, jag vill sjunga (V)
1975 De första kristnas böner (T)
 ”Och en framtid full av sång”. Kommentarer till Psalmer och visor  
 med studieplan (T)
 Det wallinska psalmprogrammet 1819 aktualiserat i ”Psalmer och  
 visor 1975” (T)
1977 Herren lever. Nya psalmer och sånger (P)
1979 Pilgrimsboken. Andra delen ur Das Stunden-Buch (D, tolkningar av  
 Rainer Maria Rilkes dikter i Das Buch von der Pilgerschaft, 1901)
1980 Gud bor överallt. Visor från Frankrike och Italien (V, övers. och  
 kommentarer)
1981 teologie hedersdoktor vid Lunds universitet
1982 Anden och vattnet. Tre oden (D, tolkningar av Paul Claudels dikter  
 i Cinq grandes odes, 1910)
1983 Ingen utanför. Psalm- och visandakter (T)
1984 avgår som ledamot i psalmkommittén
 Lova Herren sol och måne. Bilder till en sång om Guds majestät (V)
1985 Anders Frostenson-stiftelsen Psalm och sång grundas
1986 Den svenska psalmboken (P, Svenska kyrkan)
1987 Psalmer och sånger (P, gemensam för nio frikyrkosamfund) 
 Cecilia (P, Katolska kyrkan)
1988 Segertoner (P, Pingströrelsen)
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1989 tilldelas H.M. Konungens medalj av 8. storleken i Serafimerordens  
 band ”för framstående insatser som psalmdiktare”
 Frälsningsarméns sångbok (P)
 Sånger för små och stora (V)
1994 bosätter sig i Vintrosa, Örebro 
 Psalmer i 90-talet (P)
2001 Nya barnpsalmboken (V)
 Kyrksång (V)
2003 Dogmat och dikten. Om psalmskrivandets grunder (T).
2004 Tystnad, ljus. Dikter, psalmer och böner (T, i urval av Karin Lidman-  
 Frostenson)
2006 Psalmer i 2000-talet (P)
 avlider den 4 februari på vårdhemmet Klosterbacken i Örebro,  
 begravningsgudstjänst den 31 mars i Olaus Petri kyrka, Örebro  
 med ärkebiskop K G Hammar som förrättare, gravsätts intill Lovö  
 kyrka den 2 augusti.

Förkortningar: B=barnbok; D=diktsamling; P=samfundsanknuten psalmbok/sång-
bok där Frostensons psalmer ingår; T=teologi/uppbyggelselitteratur; V=samling 
av visor/sånger/psalmer. Av utrymmesskäl har musikalier utelämnats.



Författarpresentation

Alva Ekström disputerade år 2006 på avhandlingen Inget är skapat utanför. 
Teologi och kontext i Anders Frostensons författarskap.

Roland Forsberg är kyrkomusiker i Immanuelskyrkan i Stockholm, Svenska 
Missionskyrkan. Som tonsättare har han skrivit musiken till psalmer som ”Våga 
vara den du i Kristus är” (Anders Frostenson), ”Det är sant att Jesus lever” (Bo 
Setterlind) och ”Öppna mig för din kärlek” (Arne H. Lindgren). 

Jonas Jonson är docent i missionsvetenskap och verkade som biskop i Strängnäs 
stift 1989–2005. År 1972 disputerade han på avhandlingen Lutheran Missions 
in a Time of Revolution. The China Experience 1944–1951.

Carina Lidström är lektor i litteraturvetenskap vid Örebro universitet. År 
1994 disputerade hon på avhandlingen Sökande, spegling, metamorfos. Tre 
vägar genom Maria Gripes skuggserie.

Lars-Åke Lundberg är präst i Svenska kyrkan, författare och vissångare. Som 
kompositör har han tonsatt en rad kända psalmer och sånger: ”Guds kärlek är 
som stranden” (Anders Frostenson); ”Jag kom inte hit för att jag tror” (Britt G. 
Hallqvist); ”Uppstått har Jesus” och ”Vi sätter oss i ringen” (Margareta Melin). 

Kjell Ove Nilsson är docent i systematisk teologi vid Lunds universitet och har 
bl.a. verkat som domprost i Göteborg och direktor vid Sveriges Kristna Råd. År 
1966 disputerade han på avhandlingen Simul. Das Miteinander von Göttlichem 
und Menschlichem in Luthers Theologie.

Per Olof Nisser har tidigare varit domprost i Linköpings stift och huvudsekre-
terare i 1969 års psalmbokskommitté. År 2005 disputerade han på avhandlingen 
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