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1. INLEDNING 

1.1 Lina Sandell och hennes sånger 

 

I en undersökning gällande de mest omtyckta psalmerna av svenska folket visade det sig att en 

författare stod för hela tre av de tio mest omtyckta.
1
 Denna författares namn är Lina Sandell 

(1832- 1903). Sångerna som hamnade på listan var ”Tryggare kan ingen vara”, ”Blott en dag” 

och ”Bred dina vida vingar”. Kanske har du själv någon gång hört eller sjungit en av dessa 

psalmer? I biografin Lina Sandell, 1950 av Anne Marie Riiber menar Riiber att Sandells 

popularitet bestod/ består av: ”Hennes förmåga att fånga det väsentliga i en stämning, att ge 

uttryck åt vad som rör sig på hjärtedjupen, att på ett klart och enkelt sätt sjunga ut vad den 

enskilda människan kände och tänkte […].”
2
 Riiber menar alltså att ärligheten i Sandells sånger 

gör att människor kan identifiera sig med dem vilket bidrar till sångernas popularitet.  

     Sandell växte upp i ett väckelsetroende hem i Småland där fadern undervisade henne i Bibeln 

vilken också var den bok hon allra helst läste. Om denna gav hon utlåtandet: ”Den är det 

viktigaste för mig.”
3
 Efter föräldrarnas död flyttade hon till Stockholm där hon började arbeta 

hos nystartade Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, en inomkyrklig rörelse. Det var där hon 

kallade sig ”Stiftelsens lilla piga”, berättar Oscar Feldt i Psalm- och sångförfattare i Sionstoner, 

1944.
4
 Per Harling räknar i sin bok Ett ögonblick i sänder: Lina Sandell och hennes sånger, 

2003, upp vad denna ”Stiftelsens lilla piga” åstadkom: hon skrev över 2000 sånger och dikter, 

var under 37 års tid redaktör för den kristna kalendern Korsblomman, i över 20 år redaktör för 

Barnens tidning och översatte under sin livstid en mängd engelskt material.
5
 Främst är hon dock 

känd som psalmförfattare och det är dessa sångtexter, med inriktning på hennes mest 

förekommande teman, som uppsatsen kommer handla om. Då Sandell skrev sina ”psalmer”, 

kallades dessa för ”andliga sånger” eftersom hon tillhörde väckelserörelsen och inte skrev dem 

explicit för psalmboken. Enligt Allan Arvastson i Den svenska psalmen, 1963, skulle de andliga 

sångerna vara en återspegling av den situation man befann sig i och finna gehör hos andra 

                                                           
1
 Karl- Johan Hansson, Folke Bohlin & Jørgen Straarup, Dejlig er jorden: Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- 

och samhällsliv (Åbo, 2000), s. 276. Undersökningen utfördes 1994 då man sände ut 1270 enkätundersökningar till 

slumpvist utvalda svenskar (inte bara kyrkobesökare) och fick 720 returnerade svar. 
2
 Anne Marie Riiber, Lina Sandell (1950), sv. övers. Oscar Terning, (Uppsala, 1953), s.90. 

3
 Riiber, s. 52. 

4
 Oscar Feldt, Psalm- och sångförfattare i Sionstoner, (Stockholm, 1944), s. 162. 

5
 Per Harling, Ett ögonblick i sänder: Lina Sandell och hennes sånger, (Örebro, 2003), s. 40. 
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människor.
6
 Det är därför rimligt att tänka att Sandell lät sitt eget liv och tro komma till uttryck i 

sångtexterna.  

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsens syfte är att redovisa och fördjupa några av de mest förekommande teman som 

tidigare forskning funnit i Sandells sånger. Den tidigare forskningens redovisande teman hos 

Sandell undersöker främst sångernas intertextualitet med Bibeln samt vilka symboler som 

används. Sångerna blir ett uttryckssätt för Sandells tro och uppsatsen syftar till att se om Sandells 

tro och liv speglas i sångerna. Detta leder mig till följande frågeställningar: Hur använder 

Sandell bibliska intertexter i sina sånger? Hur utrycks Sandells tro i sångerna? Kan man se 

hennes livssituation speglas i sångerna och i sådana fall, hur? Vilka symboler använder Sandell 

sig av och hur kan betydelserna hos dessa tolkas? 

     Jag kommer i min uppsats alltså att fördjupa den tidigare forskningens resultat om Sandells 

mest karakteristiska teman.  

 

1.3 Teoretisk bakgrund och metod 

 

Den metod jag kommer använda och stödja mitt arbete på är den biografiska 

litteraturforskningen. Jag kommer även ha utgångspunkten i en tematisk studie där jag utgår från 

de enligt Inger Selander mest förekommande teman hos Sandell som beskrivs i När tron blir 

sång: Om psalm i text och ton, 2008.
7
 Den biografiska litteraturforskningen utgår från att det 

finns ett samband mellan författarens liv och verk. Carina Burman tar i sin artikel ”Biografisk 

Litteraturforskning”, 2002, upp tre huvudgrupper inom den biografiska litteraturforskningen. 

Den första är litteratur som biografisk källa vilken menar att slutsatser om författaren kan dras 

genom verket. Den andra är den biografiska verktolkningen som menar att kunskap om 

författarens liv belyser verket. Därefter kommer den litteraturhistoriska biografin som är en 

historisk undersökning gjord avsedd för att framställa personen och inte verket. 
8
 Denna uppsats 

kommer att grunda sig på den biografiska verktolkningen. Huvudsyftet är att se på texten med 

                                                           
6
 Allan Arvastson, Den svenska psalmen, (Malmö, 1963), s. 168-169. 

7
 Inger Selander, När tron blir sång: Om psalm i text och ton, (Skellefteå, 2008). 

8
 Carin Burman, ”Biografisk litteraturforskning” Litteraturvetenskap- en inledning, red. Staffan Bergsten, (Lund, 

2002), s. 73. 
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hänsyn till Sandells tro och liv. Orsaken till detta är vad Sandell menar är kallelsen, som 

utförligare kommer att beskrivas senare i uppsatsen. Denna studies teoretiska bakgrund kommer 

att ses utifrån den kristna tron vilket gör att vi kan tala om kallelsen. En annan studie om 

psalmanalys med utgångspunkt i kristendomens livsförståelse är Alva Ekströms 

doktorsavhandling Inget är skapat utanför- teologi och kontext i Anders Frostensons 

författarskap, 2006, om författaren, tillika psalmförfattaren Anders Frostenson (1906-2006).
9
 

Ekström belyser vikten av att se på Frostensons skapande utifrån kallelsemotivet och den 

sammanflätning som finns mellan verket och författaren.
10

 Kritik har dock riktats mot den 

biografiska forskningsmetoden. I Epikanalys- En introduktion, Lund, 1999 beskriver Claes-

Göran Holmberg och Anders Ohlsson nykritikernas avfärdande mot den biografiska 

litteraturforskningen. Nykritikerna menade att en text kan läsas utan kännedom om författarens 

liv samt att det är vad läsaren i läsögonblicket upplever som ger texten mening.
11

  

     Att forska i psalmer och sånger har en bestämd vetenskapsgren kallad hymnologi. Hymnologi 

är en tvärvetenskap vars innebörd är vid och omdiskuterad. Att hymnologin är tvärvetenskaplig 

innebär att dess forskningsobjekt kan och bör ses ur många olika perspektiv. Dessa områden tar 

Sven- Åke Selander upp i doktorsavhandlingen Den nya sången: Den anglosachsiska 

väckelsesångens genombrott i Sverige, 1973, och beskriver där litteratur-och språkvetenskap, 

dogmatik, etik, musik-och konstvetenskap som ingår i psalmforskning.
12

 I sin doktorsavhandling 

Dödshugget mot vår nationella tonkonst: Hæffnertidens koralreform i historisk, etnohymnologisk 

och musikteologisk belysning, 2001, konstaterar Anders Dillmar att ”[k]ravet på tvärvetenskap 

och frågan om hur den bör utformas kan förlama. Ingen enskild forskare besitter all erforderlig 

kunskap, hymnologi kräver egentligen ett helt forskarlag”.
13

 Dillmars uttalande ger mig insikt i 

att en ödmjukhet inför min uppgift är nödvändig och att alla aspekter av den hymnologiska 

forskningen inte kommer kunnas ta med i uppsatsen.  Hymnologi innefattar många perspektiv 

                                                           
9
 Alva Ekström, Inget är skapat utanför- teologi och kontext i Anders Frostensons författarskap, Diss., (Karlstad, 

2006). 
10

 Ekström, s. 16. 
11

 Claes- Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys- En introduktion, (Lund, 1999), s. 72. 
12

 Sven- Åke Selander, Den nya sången: Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige, Diss., (Lund, 

1973), s. 11 ff. 
13

 Anders Dillmar, Dödshugget mot vår nationella tonkonst: Hæffnertidens koralreform i historisk, etnohymnologisk 

och musikteologisk belysning, Diss., (Lund, 2001), s. 16. 
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och ett som starkt understryks av Sven- Åke Selander är den historiska kontexten.
14

  Inger 

Selander tar i När tron blir sång också upp vikten av det historiska sammanhanget; psalmen är 

präglad av tillkomsttidens språk, teologi, liturgi, kultur och det omgivande samhällets sociala och 

politiska förhållande.
15

 Detta kan även kopplas till ett citat i Burmans text: ”Biografin ger ofta 

första ingången till ett författarskap, men i sin bästa skepnad sätter den in författaren i ett 

historisk, kulturellt och socialt sammanhang”.
16

 Det handlar alltså inte bara om själva verket och 

biografin utan även hänsyn till den historiska kontexten bör tas.  

     Håkan Möller behandlar Johan Olof Wallins, huvudförfattare till 1819 års psalmbok, 

psalmförfattande i sin doktorsavhandling Den wallinska psalmen, 1997, och undersöker där 

samspelet mellan teologisk tematik och psalmpoetisk teknik.
17

 Att se på hur teologin utrycks av 

Sandell i psalmerna kan ge en intressant aspekt och förståelse av hur texten bör tolkas. Det 

kyrkliga sammanhanget Sandell befann sig i kommer också att beaktas.  

    Möller följer inget konsekvent system i sin textanalys utan menar att ett textanalytiskt inriktat 

studium snarare berikas genom att inte bindas till en viss modell utan istället gagnas av 

flexibiliteten och den hänsyn man tar till varje psalm.
18

 I När tron blir sång går Inger Selander 

igenom ett flertal psalmförfattare och deras särdrag. I Inger Selanders forskning finns inte heller 

någon regelrätt metod för hur hon närmar sig psalmförfattarnas verk. Hon genomför en 

receptionsstudie (vad hon som mottagare ser i psalmerna) men målet är detsamma; hon vill 

fördjupa förståelsen av enskilda psalmer, deras text och ton. Tom Hedlund menar i Att förstå 

lyrik, 2000 att ett bestämt analysschema för dikt är en orimlighet, vilket överensstämmer med 

Möller och Sandells syn på psalmanalys.
19

 

     Jag har i denna uppsats använt mig av ett antal biografier om Sandell där jag finner alla 

samstämmiga.
20

 Bedömningen om biografiernas vetenskapliga värde är vansklig och en kort 

                                                           
14

 Selander, Sven- Åke, s.14 f. 
15

 Inger Selander, När tron blir sång: Om psalm i text och ton, (Skellefteå, 2008), s. 9.  
16

 Burman, red. Bergsten, s. 77. 
17

 Möller, Håkan, Den wallinska psalmen, Diss., (Uppsala, 1997), s. 16. 
18

 Ibid.  
19

 Tom Hedlund, Att förstå lyrik,(Stockholm, 2000), s. 28. 
20

 Biografierna jag använder mig av är: Anne-Marie Riiber, Lina Sandell (1950), sv. övers. Oskar Terning, 

(1953,Uppsala), Johannes Rinman, Lina Sandell: Hennes samtid och vår, (1932, Stockholm), Sigrid Storckenfeldt, 

Lina Sandell (1906), (Stockholm, 1948) och Astri Valen-Sendstad, Lina Sandell: Blott en dag, (Aneby, 1999). Här 

kan jag även tillägga Per Harlings bok som dock inte är en renodlad biografi utan främst inriktad på sångerna, men 

bär biografiska inslag som jag använt mig av: Per Harling, Ett ögonblick i sänder: Lina Sandell och hennes sånger, 

(Örebro, 2003). 
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diskussion gällande källkritik kan vara lämplig. Enligt Nationalencyklopedin finns det tre 

centrala kriterier för källkritik vilka är tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.
21

 Det 

första gäller att ju närmre i tiden berättaren är, desto trovärdigare är uppgifterna. Den äldsta 

biografin jag använder mig av är Sigrid Storckenfeldts Lina Sandell, 1906, utkommen endast tre 

år efter Sandells bortgång. Många av de människor som känt Sandell levde fortfarande då 

biografin kom ut och om något vore fel bör dessa röster uppmärksammats och påverkat 

Storckenfeldts trovärdighet. Några kritiska röster till denna har jag inte funnit. Det andra kriteriet 

menar att en trovärdig källa inte ska vara påverkad av någon annan. Sett till biografierna hämtar 

de information från varandra men även från utomstående historiska och teologiska källor. I 

biografierna finns många utdrag av brev och dagböcker, både Sandells egna samt faderns och 

vännernas, vilket gör stora delar av biografierna till en primärkälla. Det sista kriteriet uppmanar 

läsaren att se till vem som ger informationen, vilket motiv ligger bakom? Biografiförfattarna är 

av blandad sort och har utkommit med sina böcker på olika förlag vilket gör att författarnas 

motiv är blandade.
22

 Med resonemang utifrån dessa tre kriterier vågar jag använda mig av 

biografierna även om de inte fått etiketter som vetenskapliga avhandlingar. 

      Claes- Göran Holmberg och Anders Ohlsson menar att kännedom om en författares läsning 

ger hjälp i sökandet att hitta relevanta och produktiva intertexter.
23

 Utifrån detta kan jag dra 

slutsatsen att kunskap om Sandell och hennes läsning är viktig för uppsatsens syfte och 

frågeställning. Jag kommer att använda intertextualitetsbegreppet i meningen att försöka se vilka 

influenser Sandell var påverkad av då hon skrev sina sånger. Holmberg och Ohlsson menar att 

enskilda texter alltid fungerar i relation till andra texter i den litterära erfarenheten.
24

  

     Enligt Hedlund, består en dikt av tre skikt. Sandells sånger ligger närmare att ses som lyrik än 

epik vilken är anledningen till att Hedlunds tre skikt tas i beaktande. Dessa är motivskiktet, bild- 

och symbolikskiktet samt det språkliga skiktet. Det första är kopplat till diktens tema vilken visar 

på textens innebörd och budskap. Bild- och motivskiktet visar motivet/temat genom metaforer 

och symboler. Det sistnämnda skiktet behandlar språket vilket är det som för fram budskapet till 

                                                           
21

 Nationalencyklopedin, sökord: källkritik, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/k%C3%A4llkritik (2012-11-

21). 
22

 Rinman och Storcknfeldt är utgivna på Evangeliska Fosterlandsstiftelsens bokförlag, Valen- Sendstad på KM- 

förlaget, vid utgivningen tillhörande Kronobergsmissionen. Riiber är utgiven på Lindblads förlag. Harling är utgiven 

på det kristna förlaget Libris. 
23

 Holmberg & Ohlsson, s. 73. 
24

 Holmberg & Ohlsson, s. 45. 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/k%C3%A4llkritik


8 

 

läsaren.
25

 En dikts styrka är att den konkretiserar det abstrakta, ofta uttryckt genom det andra 

skiktet. Hedlund visar vidare på att det finns en författardikt, vad författaren menade, och en 

läsardikt, det läsaren ser och upplever.
26

 Detsamma menar Inger Selander: läsaren av en psalm 

kanske ser andra teman, motiv, bilder och uttryck än vad författarens ursprungliga tanke var.
27

 

     Jag kommer att utgå från sånger sprungna ur Sandells mest frekventa teman. Temat blir alltså 

själva utgångspunkten för analysen och tolkningen av sången. Grunden för analysdelen är den 

tidigare forskningen och min förhoppning är att fördjupa den redan framkomna forskningen. 

Uppsatsen kommer att innehålla en beskrivning av Sandell, tiden hon levde i samt kallelsen för 

att ge en bakgrund till analysen. Dessa är viktiga faktorer för psalmforskning enligt hymnologin. 

Den biografiska metoden framhåller kunskap om personen och den historiska kontexten som 

viktiga för att förstå verket vilket är förenligt med hymnologin. Efter bakgrundsteckningen 

kommer sångerna att undersökas utifrån tidigare forskning med rum för vad jag som läsare finner 

i sången.  

 

1.4 Tidigare forskning 

 
Då det gäller tidigare forskning om Sandell sträcker sig dessa i princip endast till biografier.  Jag 

inte funnit någon avhandling eller bok som enbart specialiserar sig på att gå igenom Sandells 

psalmförfattande.  Analyser av hennes psalmer har jag främst funnit som avsnitt i Inger 

Selanders När tron blir sång samt hennes artikel ” ’Vem har under sju dagar gråtit av idel 

nyfikenhet?’ Lina Sandell och Bibeln i sånger, brev, dagböcker och tidsskrifter”, 2005.
28

 

Artikeln belyser främst Sandells bibelanvändning i sånger, dagböcker, brev och tidsskrifter. I 

När tron blir sång går Selander igenom psalmen och den andliga sångens historia samt tar upp 

psalmförfattare från det sena 1900- talet. 
29

 Här finns Sandell med som ett kort avsnitt. I avsnittet 

beskrivs Sandells vanligaste teman, vilka bibelpassager de kan hänvisas till samt några av de 

bibelallusioner som används. Jag skulle vilja framhålla Inger Selanders doktorsavhandling O hur 

                                                           
25

 Hedlund, s. 81 f. 
26

 Hedlund, s. 43.  
27

 Selander, Inger, När tron blir sång, s. 203. 
28

 Inger Selander, ” ’Vem har under sju dagar gråtit av idel nyfikenhet?’ Lina Sandell och Bibeln i sånger, brev, 

dagböcker och tidsskrifter”, Den gamla översättningen. Karl XII:s bibel och dess receptionshistoria, red. Tord 

Larsson & Birger Olsson, (Stockholm, 2005). 
29

 Definition av psalm och andlig sång kommer att tas upp i avhandlingen.  
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saligt att få vandra: Motiv och symboler i den frikyrkliga sången, 1980.
30

 O hur saligt att få 

vandra tar upp de vanligaste motiven och symbolerna i den frikyrkliga sången och har alltså 

inget specifikt avsnitt om Sandell.
31

 Däremot finns några av hennes sånger med då Inger 

Selander ger exempel på sånger med vissa särskilda motiv och symboler.  

     En bok jag funnit givande är Ett ögonblick i sänder: Lina Sandell och hennes sånger, 2003, 

av prästen Per Harling där han undersöker utvalda sånger av Sandell.
 
Även om boken inte är 

vetenskapligt skriven finns betryggande källor i förteckningen och mycket material är sprunget 

ur EFS eget arkiv.  

 

1.5 Material och val av utgåvor 

 

Jag kommer att använda mig av Samlade sånger af L.S I.
32

 Detta val görs med hänsyn till vad 

Inger Selander tar upp som ett problem i psalmforskningen: en psalm finns ofta i flera olika 

versioner då den många gånger kan ha bearbetats, antingen av författaren själv eller av andra 

redaktörer, för att passa in i tidens språk, teologi, samhälle och kulturliv.
33

 Samlade sånger af L.S  

I-III sammanställdes av Sandell själv och de sånger som finns däri är godkända av henne. 

Texterna är alltså hennes ursprungliga och om de har bearbetats är det med hennes godkännande. 

Två av sångerna jag har valt finns dock inte med i Samlade Sånger af L.S I-III  och kommer då 

att använda EFS egen sångbok Sionstoner,1972.
34

 I sina analyser använder Inger Selander de 

bibelutgåvor som var aktuella då verket skrevs. I en undersökning gjord av Inger Selander 

framkommer det att Sandell använt ett flertal bibelutgåvor. Fram till 1880- talet använder hon sig 

av barndomens bibelöversättning Karl XII:s bibel för att sedan övergå till bibelkommissionens 

översättningar av Gamla testamentet 1878 och Nya testamentet 1877. Den sistnämnda överger 

hon sedan för normalversionen av Nya testamentet som kom 1883. Ibland använde hon sig även 

                                                           
30

 Inger Selander, O hur saligt att få vandra: Motiv och symboler i den frikyrkliga sången, (Stockholm, 1980). 
31

 EFS är egentligen ingen frikyrklig rörelse utan en inomkyrklig. Den tas ändå upp som en frikyrklig rörelse i Inger 

Selanders O hur saligt att få vandra, 1980. 
32

 Lina Sandell, Samlade sånger I-III,( Stockholm, 1882,1885,1892). 
33

 Selander, Inger, s. 205.  
34

 Sionstoner, (Stockholm, 1972). 
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av den engelska bibelöversättningen.
35

 På grund av den stora spridningen av bibelanvändandet 

kommer jag, till skillnad från Inger Selander, att använda mig av Svensk folkbibel, 1998.
36

 

 

2. BAKGRUNDTECKNING 

 

2.1 Den andliga sången och psalmens historia  
 

I detta avsnitt ska jag försöka definiera begreppen psalm och sång samt visa på dess ursprung 

och delar av dess historia. Låt oss börja med att gå tillbaka till cirka år 60 för att se vad aposteln 

Paulus säger till församlingen i Efesus: ”Låt er istället uppfyllas av Anden, så att ni talar till 

varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era 

hjärtan”.
37

 Både psalm och sång fanns alltså med från kristendomens början och till och med 

innan dess. Enligt Arvastson är kyrkosången äldre än själva kyrkans historia, det är ett arv från 

synagogan i urkyrkans gudstjänst och vi kan i se hur man sjöng dessa psaltarpsalmer i evangeliet, 

Matteus 26:30.
38

 Med Luther kom en ny andlig sång vars form var balladens, sången skulle ha en 

folklig karaktär. I 1600-talets Sverige ställde kyrkolagen endast ett krav på en psalm, vilket var 

att den skulle överrenstämma med Guds ord och den rena tron samt tjäna till andakt och 

uppbyggelse. En följd av det blev att enskilda psalmsamlingar gjordes och brukades på olika 

ställen vilket ledde till behovet av en rikspsalmbok. Den första rikspsalmboken 1695 års 

psalmbok utgavs 1698 och användes i över 100 år till dess att 1819 års psalmbok kom.  

     Då väckelsen bröt ut på 1800- talet startade en mycket livlig sångdiktning, väckelse och 

sångdiktning går ofta hand i hand.
39

 Sången blev en kanal för väckelsens budskap och dess 

spridning. Att man skrev nya sånger tog sig först i uttryck genom den nya religiösa erfarenheten 

men även för att man behövde nya sånger då nya behov uppstått, såsom sånger för 

söndagsskolan och det nya missionsintresset. Enligt Nils Bolander i Samfund och sångbok: 

Studier i 1800-talets religiösa strömningar i Sverige med särskild hänsyn till nyevangelismen 
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och dess sångdiktning, 1954, lägger psalmen tyngdpunkten på det objektiva medan sången 

fokuserar på det subjektiva, hur jaget upplever något.
40

 

     Den motsättning som uppstod mellan psalm och andlig visa var inget nytt för 1800- talet men 

aktualiserades under denna period. Motsättningen går tillbaka till skapandet av den första 

psalmboken som skapat ett motsats- och komplementsförhållande mellan denna och andlig sång. 

Den mest konservativa riktningen inom statskyrkan under 1800- talet ansåg att de äldre 

psalmerna var bättre än de nya då de uttryckte en sundare religiositet. Åsikten var att man inte 

kunde skriva nya psalmer som skulle kunna vara av samma värde som de redan skrivna. Vid 

1800- talets mitt kom kyrkan överrens om fyra nödvändiga egenskaper för en psalm; en psalm 

skulle vara en bekännelsesång, församlingssång, folksång och kultsång. Detta ställde skarpare 

krav på psalmen än på den andliga sången, mycket skulle stämma för att komma med i 

psalmboken. Mitt i detta blomstrar den fria andliga sången, som var skriven av lekmän, vilket 

skapade en klyfta mellan psalm och andlig sång. De nya sångerna accepterades inte av Svenska 

kyrkan och blev därför sedda som andliga sånger och inte psalmer. Bolander framhåller dock att 

det inte råder någon motsättning mellan dessa båda sångarter, varken historiskt eller formellt: 

 

Mellan kyrkosången och den andliga visan bör dock inte råda något som helst konkurrensförhållande. Båda 

har sin givna plats och sitt fulla berättigande sida vid sida inom det kristna församlingslivet. De skarpa 

skiljelinjer man tid efter annan sökt uppdraga mellan psalm och andlig visa är djupast sett ingenting annat än 

skapelser av en allt mer estetisk och kultiverad tradition.
41

 

 

Det bör alltså inte göras en alltför stor åtskillnad på psalm och andlig sång, inte heller ge dem 

olika värde.  

     Efterhand blev vissa andliga sånger upptagna i psalmboken vilket gör att vissa av de 

ursprungligen andliga sångerna nu är kända som psalmer, vilket är fallet med Sandell.
42

 Även om 

Sandells texter idag ses som psalmer kommer jag att benämna dem som sånger eftersom det var 

så hon skrev dem.   

                                                           
40
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2.2 Den historiska situationen och väckelsen på 1800-talet 

 
Det religiösa intresset ökade allmänt under 1800- talets början. Epoken som regerade under 

denna tid var romantiken och man gick från upplysningens förnuftsdyrkan och klassicistiskt 

diktningsideal till en större öppenhet och känsla. Företrädarna för romantiken förespråkade inte 

kristendom utan snarare en konfessionslös religiositet men hade ändå ett intresse för Bibeln och 

dess bildvärld.
43

 I början av århundrandet levde 90 % av den svenska befolkningen på 

landsbyggden men på mycket kort tid gick Sverige från att vara ett jordbruksland till 

industriland. Den gamla bygemenskapen försvann och en period av social och religiös rotlöshet 

började. Korruption blev allt vanligare i Stockholm och över hela landet spred sig 

könssjukdomarna med allt högre fart. Alkoholmissbruket ökade och man började tala om 

barnsuperi, pojkar i konfirmationsåldern bar tydliga spår av alkoholmissbruk.
44

 Många svenskar 

fick sin lön till hälften utbetalat i brännvin och ibland lät man hela skördar av potatis och säd 

användas till hembränning. Fattigdomen bredde ut sig i landet och det var en hård tid för det 

svenska folket.
45

  

     Sverige hade sedan 1726 levt med ett konventikelplakat som främst skulle stoppa den 

pietistiska rörelsen - endast Svenska kyrkan skulle finnas.
46

 Under 1800- talet användes 

konventikelplakatet för att stoppa väckelserörelserna som nu började spridas trots förordningen. 

Plakatet försvann 1858 och på så sätt kunde väckelserörelserna växa friare, plakatet ersattes med 

en kodex. Bolander menar dock att det fanns en ”underjordisk livsström, [en] andlig geysir” 

bland folket och att utan denna skulle väckelserörelserna inte kunnat bryta fram.
47

  

     Något som hade stor genomslagskraft under 1800- talet var kravet på empirisk bekräftelse, 

det viktiga var inte trossatser och läror utan vad en människa faktiskt trodde i praktiken.  
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2.3 Nyevangelism i pietismen och herrnhutismens fotspår 

 
 

Sandell växte upp med en far som var en av frontfigurerna för nyevangelismen och väckelsen. 

Kärnan i nyevangelismen är Jesu försoningsverk, syndaförlåtelsen, barnaskapet hos Gud, 

överlåtelsen och helgelsen. Nyevangelismen följde i pietismen samt herrnhutismens spår och det 

Sandellska hemmet var färgat av dessa trosläror. Pietismen och herrnhutismen är varandra lika 

och båda står på luthersk grund. Där herrnhutismen översvallade i känslor intog pietismen en 

mer sträng och moralisk syn på livet.  Pietisterna hade en dualistisk världsuppfattning, vilken 

skiljer sig från Luthers ortodoxi som menar att Gud är alltings ursprung. Detta gav i sin tur en 

negativ syn på världen vilket ledde till att man inte såg någonting som neutralt i kampen för tron 

och evigheten. Pietisterna ansåg till exempel att dans och kortspel var synd. 
48

 Herrnhutismens 

grundare Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760) ville ersätta pietismens krav på botkamp 

med evangelisk, känslobetonad predikan om försoningen. Zinzendorfs motto löd ”Kom som du 

är!” vilket senare kom att genljuda hos en av nyevangelismens förgrundspersoner Carl Olof 

Rosenius, tillika Sandells vän.
49

 Nyevangelismen som följde väckelserörelserna organiserades 

1856 av EFS vilken bildades som en inomkyrklig gren av Svenska kyrkan. Man står på den 

luthersk- evangeliska bekännelsens grund och betonar Bibelns auktoritet, Kristus 

försoningsgärning, omvändelsen och den personliga kristna tron.
50

 

 

2.3.1 Carl Olof Rosenius 

 

Carl Olof Rosenius (1816-1868) var en av nyevangelismen och EFS förgrundsgestalter. Efter en 

religiös kris avbröt han sin prästutbildning och kom då i kontakt med en engelsk 

metodistpredikant inom väckelsen som han sedermera kom att hjälpa. När denne blev utvisad 

1842 fick Rosenius bland annat ta över Pietisten, den tidning predikanten börjat ge ut. Sandell 

hade läst Pietisten sedan hon var barn då den funnits i hemmet. Rosenius var den förkunnare som 

Sandell höll allra högst och de var ofta gäster i varandras hem. Zinzendorfs rop 100 år tidigare 
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kom nu att eka hos Rosenius vars ständiga replik var: ”Kom som du är! Jesu Kristi blod är 

utjgjutet till syndernas förlåtelse!”.
51

 Varje gång han talade, vanligtvis två gånger i veckan, 

brukade Sandell gå för att lyssna.  Rosenius vann stort gehör hos folket då han varmt och 

innerligt talade om Guds oförtjänta nåd och om att komma in i gemenskapen med Herren. 

Luthers lära upprepades av Rosenius; människan är på en och samma gång syndare liksom 

rättfärdig och menade vidare att för sitt andliga väl är vi beroende av en daglig kamp mot synden 

och en innerlig relation med Jesus.
52

 Då Sandell ofta lyssnade till Rosenius kan man tänka sig att 

spår av hans förkunnelse finns där, de delade ju samma tro.  

 

2.4 Sandell och Bibeln 

 
Sandell hade fått med sig en diger bibelkunskap från barndomshemmet då hon tillsammans med 

sin far läste och studerade Bibeln. Astri Sendstad- Valen menar i Lina Sandell: Blott en dag, 

1999, att det dagliga studiet gav Sandell en förståelse för djupheten i Guds ord vilken också lyser 

igenom i hennes sånger.
53

 Fadern lärde henne även att läsa Nya Testamentet på grundspråket. I 

Lina Sandell: Hennes samtid och vår, 1932, av Johannes Rinman hänvisar han till ett brev 

skrivet 1860 av Sandell: ”Jag läser ingenting så gärna som min Bibel. Sedan flera år tillbaka har 

[Bibeln] varit min huvudbok, min andliga kunskapskälla och min livsbrunn.”
54

 Inger Selander 

framhåller Bibeln som psalmens bottenväv och för Sandell är denna skrift grunden i hennes 

psalmer.
55

 Sandell återgav inte alltid ordagrant bibelställen i sina sånger men använde ofta ett 

bibelord som motto över en sång.
56

 I sina brev och dagböcker väver Sandell ofta in bibelcitat 

eller refererar till olika bibelställen. Innehållet i bibelreferenserna i hennes brev ofta behandlar 

Herrens godhet, barmhärtighet och trofasthet men även hans ledning och prövande av 

människan. Hon talar även ofta om vilka underliga vägar Herren leder henne på och hänvisar 
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ofta till Israels folks ökenvandring. Detta visar hur integrerad Bibeln var i hennes eget liv och att 

det är med Bibelns hjälp hon tolkar sitt liv.
57

  

 

2.5 Sandells uppväxt och tro 

 

Carolina Vilhelmina Sandell föddes den 3 oktober 1832 på Fröderyds prästgård. Hon blev det 

fjärde och näst sista barnet till prosten Jonas Sandell och hustrun Fredrica. Sandell hade ett nära 

förhållande till sin far. Han såg hennes kunskapstörst och öppenhet för Gud och började 

undervisa henne. Sandell fick en egen vrå i faderns arbetsrum och kunde därför också sitta och 

lyssna till de besök han fick från den tidens mest framstående män inom väckelsen, vilket kan ha 

präglat Sandell. Sandell var ett sjukligt barn och var därför mycket hemma och ofta 

sängliggandes. Det gjorde att hon fick mycket tid att ägna sig åt studier och läsning samt att 

skriva egna dikter, vilket hon började med vid ung ålder.  

     Sigrid Stockenfeldt framhåller i Lina Sandell ,1906, att en ung kvinna i mitten på 1800- talet 

som valde att skriva framför hushållssysslor inte följde tidens konventioner. I ett brev till sin ena 

svärson uttrycker Sandells far följande oro över henne: ”Därjämte är jag rädd, att hon så 

fördjupar sig i det litterära, att hon får avsmak för de yrken, som tillhöra hennes kön […]”.
58

 När 

fadern då föreslog att hon kunde ta in spinnrocken i hans arbetsrum svarade hon: ” [D]en skräpar 

för mycket”. 
59

 Inställningen till ”hennes köns” sysslor var alltså inte överdrivet positiv, hon ville 

läsa och studera. Vid sjutton års ålder skrev Sandell i sin dagbok: 

 

Jag får ofta höra, att det inte är riktigt att använda så mycken tid och omsorg till mitt eget nöje, då det inte blir 

till nytta för någon. Men man får inte tro, att Gud, den allsmäktige, den allvetande, den kärleksfulle, som ger 

sina barn olika gåvor, har heliga avsikter med det. Frågan blir den, om det är riktigt att motarbeta och kväva 

dessa böjelser, dessa inre begär, som ligga djupt i själens vinklar och vrår.
60

 

 

För Sandell var skrivandet en gåva från Gud och trots att hon såg sin far som en auktoritet var 

skrivandet något hon inte kunde släppa.
61

 1858 dog hennes far i en drunkningsolycka och två år 

senare gick modern bort i sjukdom. Ett år senare flyttade Sandell till Stockholm för att arbeta hos 
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EFS. Vid denna tid var det ovanligt för en kvinna från ämbetsmannasläkt att ha ett avlönat 

arbete. Sandell var ogift och hade endast ett litet arv vilket gjorde henne tvungen att arbeta.  Då 

Sandell fick förfrågan om att arbeta hos EFS såg hon det som Guds kallelse till att använda sina 

gåvor.
62

 Sandell fortsatte sin tjänst även då hon 1867 gifte sig med affärsmannen Oscar Berg. Att 

fortsätta arbeta trots äktenskap sågs inte med helt blida ögon av omgivningen. Att som kvinna 

hävda sin övertygelse och sitt kall kunde orsaka problem, särskilt som gift men inte heller här 

böjde sig Sandell. Vad var då detta kall för något? 

 

2.6 Kallelsen 

 

För att analysera Sandells texter behöver vi förstå varför hon skrev dem och bakgrunden till att 

hon gick emot faderns oro för hennes försörjning och samtidens konventioner. Sandell var av en 

tillbakadragen natur som inte sökte uppmärksamhet, hon gav ut sina sånger och 

sångöversättningar anonymt och det var inte förrän hon började arbeta för EFS som rörelsen satte 

ut signaturen L.S på hennes alster. Hon skrev alltså inte sina texter och sånger för att få 

uppmärksamhet och en naturlig följdfråga blir vad som var drivkraften. En anledning kan ha 

varit den ekonomiskt kärva situationen Sandell befann sig i, hon behövde arbeta. Det var dock 

efter mycket tvekan EFS förfrågan till sist accepterades. Innan hon sa ja rådfrågade hon 

häradshövdingen tillika lekmannapredikanten Thor Hartvig Odencrantz, nära vän till familjen 

Sandell. Odencrantz såg tjänsten som Guds ledning och rådde Sandell att ta platsen. Han fick då i 

uppdrag att svara å hennes vägnar. I brevet till EFS skriver han bland annat att Sandell vill ha 

friheten att 

 

 ”om hon så vill, av sånger Gud giver henne nåd att författa lämna bort till en och annan, i den mån hon 

känner sig hågad och manad. Lina Sandell och vi finna tydligt, att det är en bönhörelse och en Guds nåd, att 

hon nu får arbeta i skyddet av en särskild kallelse. [---] Lina Sandell anser själv denna Stiftelsens 

framställning såsom en av Gud meddelad kallelse […]. ”
63
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Det är här jag tror vi kan se vad Sandell menar är kallelsen. Som stöd för detta skulle jag vilja 

hänvisa till vad Ekström skriver i sin doktorsavhandling: ”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. Liv och verk flyter samman i ett kall som 

det gudomliga Ordets tjänare.” 
64

 Just detta att liv och verk flyter samman gör att jag ser det som 

mycket svårt att göra Sandells texter autonoma från henne. 

 

3. ANALYS AV FEM SÅNGER 

 

3.1 Bön om gudomlig kraft, råd och ledning: ”Herre, med kraft ifrån höjden” 

 

Sången publicerades 1859 och situationen i Sandells liv var kaotisk. Sandell hade nyss förlorat 

sin far, systern gick bort i barnasäng och efterlämnade man och barn. Samtidigt som Sandells 

egen sorg var stor tröstade och vårdade hon sin sjuka mor. Hon hjälpte även den nyblivna 

änklingen och de numera moderlösa barnen under en period. Samma år sången gavs ut skrev hon 

i sin dagbok: ”Det är mycket, som ligger tungt på sinnet men detta kommer allt av min otro, ty 

trodde jag verkligen Gud lite mera, så skulle jag ej känna mig så övergiven.”
65

 Dagboken från 

denna tid vittnar om Sandells kamp som gällde att förtrösta på Gud och låta honom bli allt för 

henne. Man kan tänka att sången hon skriver blir ett rop på hjälp och kraft då hon i sångtexten 

uttrycker att ”[j]ag är så svag och kraftlös i mig själv.” Sandell var förmodligen dränerad på sin 

egen styrka och med hänsyn till hennes sjuklighet hade hon förmodligen inte särskilt mycket att 

ta av från början. Hon kommer till slutet av sig själv och skriver då denna sång.     

     Något som genomsyrar hela sången är vattnet i dess olika former; älv, törst, levande vatten, 

flödande salighetsbrunn och levande källa. Vatten som symbol har en stor betydelse i både 

frikyrkosångerna och Bibeln. Vattnet har en skiftande symbolik och står både för Gud och liv 

likväl som det kan stå för fördärvsmakter och död.
66

 Inger Selander menar att inom 

frikyrkosångerna är vattnets viktigaste symbolik den som står för vattnets livgivande och renande 
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förmåga.
67

 Vattensymboliken får även en ny dimension om man tänker att Sandell under denna 

period gav mycket av sig själv men inte fick särskilt mycket tröst tillbaka. Det var ett stort 

utflöde med ett svagt inflöde. Tar man bilden av vatten som strömmar ut ur Sandell ser man 

vilken torr flod hon måste varit. Då mänsklig hjälp inte hjälpte ber hon Gud fylla henne med 

hans levande vatten.  

     Sandell hade nyss förlorat sin far och var på väg att förlora sin mor. Frågan som ringer inom 

denna ogifta tjugosjuåring torde vara vart vägen skulle bära? Hon hade sina syskon men de var 

gifta och hade familjer, barndomshemmet skulle snart övertas av någon annan- vad skulle det bli 

av henne? De flesta i en sådan situation skulle nog vilja ha vägledning och den Sandell rådfrågar 

är Gud. Hon ber honom vara en skinande eldstod och en molnstod (strof två). Eldstoden och 

molnstoden är hämtat från uttåget ur Egypten, 2 Mosebok 13:21, det var nämligen dessa som 

ledde Israels folk till sitt hemland. Inger Selander visar även på ett annat djup som kommer 

utifrån detta bibelställe och som är vanlig i väckelsesånger, nämligen ökenvandringen som står 

för den enskilde kristnes liv.
68

 Bilden av ökenvandringen blir tydligare när vi ser hur hon avslutar 

andra strofen ”när dagen är het”. Det går även att sammankoppla med vad hon skriver i början; 

stilla min törst- för är du i öknen så är du törstig. Vattnet är livsnödvändigt och blir en ett uttryck 

för Sandells beroende av Gud. Människosjälens längtan efter Gud liknas ofta vid en törst, vilket 

vi här kan se hos Sandell.
69

  

     I denna hennes livssituation hade tryggheten försvunnit och blir vad hon nu längtar efter 

vilket hon uttrycker i strof tre: ”Var mig ett fäste där trygg jag kan bo.” Sandell söker nu sin 

trygghet hos Gud och ber honom vara hennes ro (strof tre, rad fyra). Det går även att i den tredje 

strofen utröna hennes pietistiska arv då hon ber Gud vara ett värn emot synd och flärd. Kanske 

tvingades hennes ögon att öppnas för vad som fanns utanför Fröderyds prästgård när tryggheten 

plötsligt försvann. Hon stod nu inför ett val som gällde vilket liv hon ville leva. Kanske utgjorde 

”det världsliga” en frestelse för henne och är anledningen till att hon ber om beskydd? I följande 

strof deklarerar hon dock att vad världen än lockar med så är Gud mer. Hon bekänner därefter 

vem Gud är för henne: den flödande salighetsbrunnen, den levande källan, om lyckan att vara 

funnen av honom och för att förtydliga avslutar hon med: ”Dyraste Jesus, allena i dig.” 
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Textraderna talade säkerligen även till 1800-tals människan som levde i en tid då stadens 

lockelser var många och brännvin sågs som hälsosammare för magen än vatten.
70

 Det var även 

en tid av förändring och det var förmodligen en tröst för Sandell och människorna som sjöng 

sången att veta att Gud är ett fäste ”där trygg jag kan bo”. Här ser vi också ett av de krav som 

fanns för den andliga sången enligt Arvastson, den skulle finna gehör hos andra människor.  

     Ett intressant påpekande från Harling som kan vara värt att beakta är följande; dagen innan 

Sandells far dog läste han Psaltaren kapitel 77 vilket också är färgad av vattensymbolik, uttåget 

ur Egypten och ökenvandringen. I nästa kapitels fjortonde vers fortsätter temat: ”Han ledde dem 

om dagen med molnskyn och hela natten med eldens sken.”
71

 Det är inte omöjligt att tänka att 

Sandell återvänt till den sista psalm hennes far läste och sedan fortsatt in i nästa kapitel för att 

finna tröst och inspiration till sången hon själv skrev. 

 

3.2 Försoningen och barnaskapet: ”Under öfver under!” (”Är det sant att Jesus är 

min broder”) 

 

Sången publicerades i Pietisten 1863 tillsammans med Rosenius utläggning om verserna i 

Romarbrevet 8: 17-18. De två verserna i Romarbrevet lyder: ”Men är vi barn är vi också 

arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också 

bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den 

härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.” Sången Sandell skriver är tydligt inspirerad 

av dessa bibelverser. Bolander menar att Sandell spred Rosenius teologi genom sina sånger och 

kallar Sandell för ”den rosenianska väckelsens språkrör”.
72

 Sången är numera känd med titeln 

”Är det sant att Jesus är min broder” men Sandells ursprungliga titel var ”Under öfver under!”. 

Denna hennes egen titel talar för hur hon kan ha känt då hon skrev sången.  Den är fylld av 

förundran. Att få kalla Jesus för sin broder är för henne ett under och något så otroligt att hon 

själv tvivlar på om det verkligen är sant (strof två, rad tre samt strof tre, rad ett och tre). Tvivlet 

röjs dock genom att hon i andra strofens sista rad utbrister ”är jag salig på hans ord ändå”. Detta 

uttalande visar den bibeltrohet hon har, även om ett påstående som detta (att få kalla Jesus sin 
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broder) verkade overkligt tror Sandell på det eftersom Bibeln säger att det är så. Tredje strofens 

första rad visar även detta: viljan att tro är ibland större än själva tron. Ändå tvivlar hon inte på 

sanningshalten i sin sång eftersom den hämtar sitt stoff från Bibeln. En av grunderna inom EFS 

är tron på Bibelns auktoritet vilket här visar sig i Sandells text. I fjärde strofens två första rader 

citerar Sandell i princip Bibeln, i Johannesevangelium 20: 17 säger Jesus nämligen: ”Min Fader 

och er Fader, [till] min Gud och er Gud”. På så sätt visar hon än en gång att detta broderskap är 

sant eftersom det har sitt ursprung i Bibeln. I tredje strofens två sista rader skriver Sandell att om 

hon ändå fortfarande skulle tveka vore det bara att förspilla friden eftersom: ”Jesus aldrig ljuga 

kan.” Är de troende i broderskap med Jesus så har de även samma fader. Broderskapet och 

barnaskapet kommer genom försoningen. Det är alltså försoningen som gör detta möjligt. 

      Det är genom barnaskapet Sandell också kan säga åt alla tårefloder och all ängslan att 

försvinna, för om hon är Guds barn, skulle då Gud inte ta hand om henne? I Matteusevangelium 

7:11 talar Jesus om att Fadern i himlen vill och kan ge den troende mycket mer än vad en jordisk 

far är förmögen till. Det är troligt att tårefloderna och ängslan är sprungna direkt ur verkligheten 

eftersom Sandell under vintern och våren 1863 gick igenom en svår sjukdomsperiod.
73

 Trots 

situationen är detta ingen klagosång utan en sång om arvet som väntar, broderskapet och 

barnaskapet. Dubbelheten som finns när man ser till Sandells livssituation och vad hon beskriver 

speglas i bibelordet hon utgår ifrån. I Romarbrevets verser ställs lidande och förhärligande i 

relation till varandra, båda talas om som en verklighet. Troligen upplever Sandell just detta 

paradoxala, hon lider men kan ändå glädja sig åt att vara Guds barn och åt det arv som väntar.   

     Enligt Inger Selander är ”broder” det minst frekvent använda beteckningen för Kristus i 

frikyrkosångerna, den vanligaste är ”Fader”. I Sandells sång ser vi båda. Ordet ”broder” fungerar 

som komplement till ”vän”. ”Vän” ger ett mer vardagligt intryck medan ”broder” visar på 

Kristus mänsklighet och närhetsförhållandet till honom. I denna sång används ”broder” för att 

följa bibelordet hon utgår från och för att betona syskonskapet mellan de troende samt visa att de 

kommer få samma arv som Jesus.
74

 Vänner ärver inte varandra (om man inte skriver in det i ett 

testamente förstås) men ett barn ärver automatiskt sin far, vilket Sandell vill visa på här. I 

Harling finns delar av den utläggning Rosenius publicerade i Pietsiten där Rosenius säger: 

”Arvslagen frågar aldrig efter barnets förtjänster och egenskaper, utan endast om det är dens barn 
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vilkens egendom skall utskiftas. Så beror arvsrätten endast av barnaskapet, icke av förtjänst.”
75

 

Att arvet är något oförtjänt och att det endast är i egenskap av barn detta ges visar Sandell tydligt 

i vers två där hon säger ”större nåd väl aldrig tänkas må”. Det är för henne ett ”Under övfer 

under!”. 

    

3.3 Närheten till Jesus och vilan i honom: ”Barnets aftonbön” (”Bred dina vida 

vingar”) 

 

Att som liten (ja, för all del även som stor) ha någon som bäddar ner en under täcket ger en 

känsla av trygghet. ”Barnets aftonbön” (”Bred dina vida vingar”) är ursprungligen en aftonbön 

för barn och att börja en sådan med just de orden ger känslan av att vara omsluten och 

beskyddad. Att gå till sängs är inte alltid förknippat med frid, många gånger är det då den gångna 

dagens tankar kommer ikapp och troligen var det inte särskilt annorlunda för 1800-

talsmänniskan. Även om bönen var skriven för barn kan även dessa ha mycket att fundera över 

och kanske hoppades Sandell även att bönen skulle följa dem i livet. Att be Gud om att få vila 

hos honom och få göra det i ro känns som en naturlig bön skapad av en troende kvinna som 

Sandell. Sandell har stöd i Bibeln för denna bön, Psaltaren 4:9 säger: ”I frid kan jag lägga mig 

ner och sova, ty du Herre, du låter mig bo i trygghet.”  

     Efter en dag är det mycket som har sagts och gjorts. Vissa av dessa ord, tankar och gärningar 

kanske ångras och därför tror jag att Sandell lägger in en bön om förlåtelse i andra strofen. Detta 

blir även en del av att kunna somna i frid.  Andra strofens andra rad kan låta morbid, ”två mig i 

ditt blod”. Blodet är förknippat med korsfästelsen där Jesus enligt den kristna tron dog för 

mänsklighetens synd. Innan korsfästelsen instiftar Jesus nattvarden och säger då i 

Matteusevangelium 26:28: ” Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till 

syndernas förlåtelse”. Enligt kristendomen renar blodet människan från synden vilket ger Sandell 

anledning till att säga ”två mig i ditt blod”.  När reningen från synd skett kan det vara lämpligt att 

be om en ny och god vilja samt ett heligt sinne, så att synden inte görs om. Bönen avslutas med 

trygga ord om att få vara i Jesu vård och att gå till nattens vila i frid. Många av orden i sången 

ger en känsla av just trygghet och vila, passande ord då man ska sova. Det är uttryck som ”stilla 
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vila” och ”ro och starkhet”. Det sista uttrycket ” leva av nåd” ger en direkt tillämpning av vila. I 

uppslagsverket Holman Illustrated Bible Dictionary, 2003, defineras” grace”, det engelska ordet 

för nåd, som ”undeserved acceptance and love […] the most characteristic use is to refer to an 

undeserved favor granted by superior to an inferior. When used of divine grace toward mankind, 

it refers to the undeserved favor of God in providing salvation for those deserving 

condemnation.”
76

 Nåd är ett uttryck för Guds ovillkorliga kärlek till människan som leder till 

frälsning. För den troende är detta något att vila i då den tar bort kravet för människan att 

prestera sin egen frälsning. I detta kan den troende vila, både i det dagliga livet och då det är 

dags att sova, en tanke som kan gett ro till den som läste bönen. 

      Ett utkast till sången kan vi finna i ett brev Sandell skrev till en väninna 1860, där texten lät 

följande: ”Bred dina vida vingar, o Jesu, över mig! Och låt din lilla kyckling få gömma sig hos 

dig! Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd, och låt mig alla dagar få leva blott på 

nåd!”
77

 En kommentar till detta brev finns i Oscar Lövgrens Lina Sandell: Hennes liv och 

sångdiktning, 1964:  

 

”Men bland annat hennes kursiveringar ger antydan om, att detta var en bön, som i förehavande situation 

pressades fram ur hennes innersta. När hon sedan publicerar den i Korsblomman för 1866, rubricerade hon 

den ’Barnets aftonbön’. Men i själva verket var den från början hennes egen hjärtebön i en viss given 

situation.”
78

 

 

Situationen det talas om är en tid då Sandell var i konflikt med faderns efterträdare som 

kyrkoherde, Sandell ansåg honom alltför liberal.
79

 Bönen är alltså från början hennes egen men 

som hon sedan gjort till en aftonbön för barn. I den nuvarande sången är rad nummer två 

borttagen men ger enligt Inger Selander en ledtråd till tolkningen av den vingförsedda Jesus.
80

 I 

Lukasevangelium 13:34 säger Jesus: ”Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar 

dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som kycklingar under 

vingarna [min kursiv], men ni ville inte.” Psaltaren 91:4 ger en liknande bild: ”Med sina fjädrar 
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skall han övertäcka dig, under hans vingar [min kursiv] skall du finna tillfykt.” Inger Selander 

menar att bilden av en fågelunge hos sin mor symboliserar själens trygghet hos Gud.
81

 Sandell 

använde sig ofta av fågel- och vingsymbolik, särskilt då hon skrev för barn vilket hon gör här.
82

  

     Ragnar Värmon kommenterar i artikeln ”Gud såsom en moder hos Lina Sandell”, 1982, 

bilden av en vingförsedd Gud. Han uppmärksammar Peter Fjellstedt som i sin 

bibelförklaringsserie förklarar Lukasevangelium 13:34 på följande sätt: ”Med denna ömma 

liknelse, som betecknar moderlig huldhet och omsorg, ville Jesus ännu samla så många som 

möjligt under sina vingar.”
83

 En intressant aspekt av detta är att Fjellstedt ofta var gäst i Sandells 

barndomshem. I prästgården sjöngs herrnhutiska sånger där denna typ av omslutande och 

innerliga bilder var vanliga.
84

 Kanske fann Sandell inspiration till den metaforiska sången från 

prästgården i Fröderyd? 

 

3.4 Pilgrim- och hemlandssång: ”Hem, hem!” (”Jag är en gäst och främling”) 

 

“Hem, hem” är en kontrafakt till den engelska sången ”Mid Pleasure and Palaces” (1823) av J. H 

Payne. ”Mid Pleasure and Palaces” handlar om det jordiska hemmet men här har Sandell istället 

skrivit om det himmelska hemmet. Refrängen är direktöversatt men stroferna är hennes egna.
85

  

     Sandell börjar sången följande: ”Mitt hem är ej på jorden, Nej, ofvan skyn det är” och 

konstaterar att hon är ”en gäst och främling”. Vad innebär detta? Uttrycket är sprunget ur Bibeln, 

i Hebreerbrevet 11:13-14 står det: ”I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men 

de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som 

talar så visar därmed att de söker ett annat hemland.” Hemmet Sandell längtar efter är det 

himmelska, där hennes Fader Gud bor och ser sig endast vara en gäst och främling på jorden. 

Pilgrims- och hemlandssånger var vanliga i väckelse-och frikyrkokretsar under 1800- talets mitt 
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fram till sekelskiftet. Det finns olika förklaringar till att detta tema blir vanligt under denna tid. 

Det kommer bland annat från romantiken och den längtan man hade efter att komma bort från 

det vardagliga. Sverige hade även vid denna period en stor produktion av översättningar av 

anglosaxisk väckelsesång där pilgrimsmotivet var vanligt. Vidare kan man se på situationen som 

rådde i Sverige under denna tid med skördar som slog fel, fattigdom och alkoholmissbruk. Det 

var ett hårt liv och att längta bort från detta kan ses som något följdriktigt. Detta fick även många 

att emigrera till Amerika och resan till landet i väst sågs som en parallell till livsresan. Detta är 

de stora anledningarna till att sånger med pilgrim- och hemlandsmotiv blev vanliga vid denna 

tid.
86

 

     Även om temat blivit populärt först under andra hälften av 1800-talet hade det länge varit ett 

vanligt tema hos Sandell. Inger Selander menar att man inte kan ta upp Sandell utan att nämna 

pilgrimsmotivet.
87

 Då Sandell som barn ofta var sjuk och man många gånger inte visste om hon 

skulle överleva, blev döden en ständig följeslagare för henne. Den smärta och plåga hon 

upplevde då hon var sjuk förstärkte hennes längtan efter Gud och att få komma till himlen där 

hon inte mer skulle behöva lida.
88

 Pilgrims- och hemlandsmotivet finns också i många av hennes 

tonårsanteckningar.
89

 Enligt den kristna tron tar livet inte slut efter döden utan fortsätter i himlen.  

För den troende är jorden inte det sanna hemmet utan det riktiga hemmet finns i himlen, dit den 

troende är på väg. Den kristne är alltså på en pilgrimsvandring och Selander menar att en pilgrim 

har ögonen på målet, vilket är himlen.
90

 Därför säger Sandell att hennes hem är ”ofvan skyn”. 

     Livsvandringen och hemlandsmotivet var vanligt i pietismen som hade ett världsfrånvänt 

levnadssätt och längtade efter himlen. Motivet återfinns i viss mån även i herrnhutismen. Även 

om yttre faktorer spelade in då det gällde hemlandslängtan hos pietisterna så var kärnan längtan 

efter den fullkomliga gemenskapen med Jesus. Hemlängtan innebar detsamma som Jesus- 

längtan.
91

 Jag tror att detta också var vad Sandell längtade efter och man kan se hur hon uttrycker 

kärleken till Jesus genom att tala om honom som ”min frälsare” och ”min Jesus” [min kursiv]. 
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Här ser man också ett tydligt kännetecken för den andliga sången jämfört med psalmen, den var 

subjektiv. Hela sången handlar om Sandell och Gud, hon har ett subjektivistiskt utgångsläge. 

Inger Selander redogör även för individualismen inom den pietistiska och nyevangeliska sången 

som mycket vanlig. Orsaken till detta var vikten av den personliga omvändelsen men även 

faktumet att många som gick med i väckelserörelsen blev lämnade av släkt och vänner.
92

 

     Strof tre talar om jordens skönhet. Sandell ser och erkänner det vackra, hon hör fåglarna 

sjunga och tackar Gud för dyrbara vänner men längtar ändå bort. Strofen ovan säger: ”Om 

glädjen blomsterströdde, Hvart steg jag här går fram” och detta tolkar jag som att hur bra det än 

skulle gå för henne här i livet, ja, även om blomster skulle pryda hennes väg, så vore detta ändå 

inte nog. Hon avslutar både strof två och tre med att längtan ändå kvarstår, själen är inte 

tillfredsställd. I andra strofen står det: ”Jag skulle ändå längta, Hem till Guds dyra lam” och i 

strof tre: ”Mitt hjerta ändock längtar, O, sköna hem till dig”. Det som förstör här på jorden är 

synden, menar hon i strof fyra. Trots att hon som troende inte längre kan bli anklagad och 

fördömd av synden, enligt Romarbrevet 8:1: ”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i 

Kristus Jesus”, menar Sandell att fördömelsen fortfarande plågar henne.  

     Väckelsen på 1800- talet hade en stark förkunnelse om eskatologi (läran om de yttersta 

tingen) vilket vi här kan se hos Sandell. I sista strofen talar hon om att Jesus ska komma tillbaka. 

Den kristna läran säger att Jesus en dag ska återvända till jorden vilket är vad Sandell anspelar 

på. Det kan man även se när hon i strof två uttrycker att hon ”längta[r] [h]em till Guds dyra lam”. 

Lammet är en symbol för Jesus som går igen i hela Johannes Uppenbarelsebok vars tema är Jesu 

återkomst. Inger Selander tar upp att symbolen Guds lamm också visar på försoningslidandet. 
93

 

Försoningen var ett tema som stod Sandell nära och som hon ofta brukade, här får hon även in 

det genom att benämna Jesus som ”Guds dyra lam”. Harpan, som står med i sista strofen hos 

Sandell, hittas också i Johannes Uppenbarelsebok, bland annat nämns den i bokens femte kapitel 

och vers åtta. Så väckelseförkunnelsen som starkt talade om Jesus återkomst återfinns även i 

Sandells sång.  
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3.5 Förtröstan på Faderns omsorg: ”En dag i sender” (”Blott en dag”) 

 

Själva uppslaget till sången ”En dag i sänder”, eller ”Blott en dag” vilken den numera är känd 

som, fann Sandell i en historia om ett gammalt väggur som stannat. Historien berättar om 

pendeln som efter att ha räknat ut hur många gånger den måste svänga per timme, per dygn, per 

år blev alltför trött och modlös av att tänka på det och ville ge upp. Urtavlan säger då till pendeln 

att den bara behöver svänga en gång i taget. Detta tröstade pendeln och den kunde fortsätta sin 

uppgift. ”En dag i sender” publicerades i samband till denna historia, 1865.
94

 

     I den ursprungliga versionen lyder första strofen: ”En dag, ett ögonblick i sender, Hwad tröst 

ehvad som kommer på! Allt hwilar uti Herrens hender, Hwi skulle jag väl ängslas då? Han, som 

har mer en modershjerta, Han gifwer ju åt varje dag, Dess lilla del av fröjd och smärta, Af möda 

eller af behag.” Troligen ändrades ”modershjerta” till ”fadershjerta” då tonsättaren Oscar Ahnfelt 

skulle sätta musik till texten, även en stavelse till varje rad tillkom (se bilaga 5). I Samlade 

sånger af L.S I har Sandell behållit ”fadershjerta” samt de nya stavelserna, vilket visar att hon 

accepterat förändringen.
95

 Det intressanta här är inte stavelserna som tillkom utan ordet 

”modershjerta” som blev utbytt.  

     Precis som i sången ”Barnets aftonbön” (”Bred dina vida vingar”) finns modersbilden med. 

Den kommer från herrnhutismen. Då Sandell var ung läste hon den herrnhutiska predikanten och 

författaren Friederich Wilhelm Kummacher som använde modersbilden och man kan förmoda att 

Sandell fått bilden därifrån. För att Sandell skulle kunna tro på något skulle det även finnas i 

Bibeln och en bild på Gud som moder finns i Jesaja 49:15.
96

 En av anledningarna till att Sandell 

använder modersbilden tror jag finns i Värmons artikel. Där menar han att moderskärleken är 

den högsta jordiska kärleken.
97

 Sandell kan valt denna bild för att så tydligt som möjligt visa på 

Guds ovillkorliga kärlek. Om man ser till den historiska situationen var förmodligen mödrarna 

mer närvarande än fäderna vid denna tid och kunde lättare uttrycka sin kärlek till barnen. För att 

göra bilden mer applicerbar för den som sjöng eller lyssnade blev föreställningen av 

”moderhjertats” kärlek förmodligen lättare att förstå och ta till sig än ”fadershjerta”. Att hon då 
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valde att ändra till ”fadershjerta” har förmodligen även det med tidens anda att göra, enligt Inger 

Selander var tiden inte mogen för en moderlig gudsbild.
98

  

     Genom sången vill Sandell lära, eller påminna, dem som sjöng sången att leva ett ögonblick i 

sänder. I Matteusevangelium 6:34 står det: ” Gör er alltså inga bekymmer för morgondagen. Den 

skall själv bära sitt bekymmer. Varje dag har nog av sin egen plåga.” Versen innan denna säger 

Jesus att för den som söker hans rike först, ska allt ordna sig. Detta är grunden för Sandells sång, 

vilket Inger Selander också tar upp.
99

 Det blir då lite motsägelsefullt när Sandell säger att varje 

dag har både ”fröjd och smärta” samt ”möda och behag”. Kanske det likväl här som i ”Under 

öfver under!” (”Är det sant att Jesus är min broder”) går att se det paradoxala för även i den 

sången finns både lidande och förhärligande. Selander tar i O hur saligt att få vandra upp 

lidandet och förklarar där att lidande tillhör det mänskliga livets villkor och inte alltid har med 

tron att göra.
100

 Det som Sandell ändå kan förtrösta på är att: ”Allt ju hvilar i min Faders händer; 

Skulle jag som barn väl ängslas då?” 

     Enligt Inger Selander hör det även till Faderns omvårdnad att leda sitt barn hem och i slutet av 

sången utbrister Sandell: ”Tills jag nått det goda land!”
101

 Kanske är det hoppet om evigheten 

som uttrycks här och som gör ”En dag i sender” (”Blott en dag”) till en av de mest använda 

begravningspsalmerna?
102

 Det blir ett hopp för den som förlorat någon man älskar att en dag få 

ses igen, åtminstone om man har en tro på livet efter detta. Har man inte det kan man ändå trösta 

sig med att man precis som pendeln, bara behöver svänga ett slag i taget när sorgen och smärtan 

kanske verkar en övermäktig.  

      

4. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SAMMNFATTNING 

 

Sandell är mycket bibeltrogen då det gäller sångtexterna vilket man ser i de bibliska 

intertexterna. Detta har att göra med den traditon Sandell tillhörde som var den nyevangeliska 
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vilken hade arv från pietism och herrnhutism. Hennes sånger är både innerliga och känslosamma 

men kan även anta en moralisk ton. Ett exempel är i ”Herre med kraft ifrån höjden” där hon ber 

Gud om beskydd emot synd och flärd. Det går i samma sång att se den bibliska intertexten med 

Israels ökenvandring då Gud ledde Israels folk med en moln-och eldstod. I sången använder hon 

bilden av moln- och eldstoden som en bön om ledning. Även då det för denna tid gällde mer 

kontroversiella ämnen vågade hon (till viss del åtminstone) använda sig av modersbilden för 

Guds kärlek, hon fann ju stöd i Bibeln för det. I ”En dag i sender”( ”Blott en dag”) togs denna 

bild däremot bort. Kanske var motståndet för stort och anledningen till att hon valt bilden inte av 

så stort värde att det upplevdes nödvändigt att bråka om. Däremot godkände hon inte alla 

ändringar, så Sandell kunde ta strid om hon ville. Det var när Paul Petter Waldenström 

förespråkade den subjektiva försoningsläran istället för den klassiskt objektiva, som Sandell själv 

trodde på, och Waldenström bröt sig loss från EFS för att starta Svenska Missionsförbundet som 

Sandell sa ifrån.
103

 Waldenström bearbetade nämligen Sandells sånger och gav dem en teologi 

hon inte stod för, vilket gjorde henne djupt bedrövad. Detta var anledningen till att Sandell 

sammanställde Samlade sånger af L.S  I-III, hon ville själv ha rättigheterna till sångerna och inte 

låta felaktig teologi förespråkas i hennes namn. Här kan man se hur viktig den ”rätta” läran och 

bibeltroheten var för henne.
104

 Därför är det inte så märkligt att man i alla hennes sånger kan 

finna bibliska intertexter. 

      Tron i sångerna tycker jag uttalar sig genom de bibliska intertexterna, Bibeln var grundstenen 

både för Sandell och det samfund hon befann sig i. Den mer personliga tron ser man speglas i 

den relation hon uttrycker sig ha till Jesus. Gudsbilden visar vilken syn på guden man har och i 

förlängningen vad man faktiskt tror på. Sandells tro är mycket innerlig och varm och visar en tro 

på en närvarande Gud. Det var den slags tro som Rosenius förkunnade och som nyevangelismen 

stod för. Man ser hur ”Stiftelsens lilla piga” färgats av det kyrkliga sammanhang hon 

medverkade i, människorna hon omgav sig med och den historiska kontexten, vilken både Inger 

Selander och Sven- Åke Selander understryker då det gäller hymnologin och Burman då det 
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gäller biografisk litteraturforskning. Den andliga sången var mer subjektiv och inriktad på Guds 

omsorg medan psalmen i större utsträckning uttryckte Guds helighet och gudsfruktan.
105

 I och 

med väckelsen skedde en växling gällande den centrala rollen i gudomen, tidigare hade Gud 

Fadern varit i centrum men nu trädde Jesus fram som ”huvudperson”. Det ser man i Sandells 

sånger, det är oftast Jesus hon riktar sig till. Tron visar sig också i hennes teman. ”En dag i 

sender” (”Blott en dag”) visar hur hon får leva en dag i taget och förtrösta på Faderns omsorg. 

Ett likande tema har ”Under öfver under!” (”Är det sant att Jesus är min broder”) som visar 

hennes tro på att försoningen gör Jesus till hennes broder och Gud till hennes Far, att det finns ett 

arv som väntar. I ”Barnets aftonbön” (”Bred dina vida vingar”) lär Sandell ut vilan hos Jesus, 

både i det vardagliga livet men även då det är dags att sova. ”Herre med kraft ifrån höjden” visar 

att hon tror att Gud vill och kan leda henne, att han ger henne kraft att klara det som är omöjligt 

för henne själv. Detta är egentligen också ett uttryck för hennes förtröstan på Gud. I ”Hem, 

hem!” (”Jag är en gäst och främling”) ser vi hennes tro på ett liv efter detta. Detta bör också gett 

en viss trygghet för Sandell. Inte ens döden behövde hon frukta eftersom livet som kommer efter 

detta kommer att bli bättre.  

     Sångerna skapades vid olika tillfällen i Sandells liv, både i glädje och sorg. Det är främst i två 

sånger jag tydligt tycker mig urskilja hennes livssituation och det är i ”Herre med kraft ifrån 

höjden” samt ”Barnets aftonbön” (”Bred dina vida vingar”). ”Herre med kraft ifrån höjden” blir 

en bön direkt utifrån situationen Sandell befann sig i. Hon var svag och bad om kraft, hon visste 

inte vad hon skulle göra och bad om ledning. Sedan har vi ”Barnets aftonbön” (”Bred dina vida 

vingar”) som vi finner som ursprunglig text i ett brev, skriven i en svår situation. Enligt Lövgren 

är det en hjärtebön, frampressad ur hennes innersta. Sången tycks alltså vara sprungen utifrån 

henne själv och belägenheten hon befann sig i.  

     Sandell var väl förtrogen med både sorg och prövningar, kanske är det denna förtrogenhet 

som gör att hennes sånger går från ”hjärtedjup till hjärtedjup” som Riiber menar. Sandell skyggar 

inte för att livet inte alltid är lätt och uttrycker det i sina sånger. Istället vänder sig Sandell till den 

hon tror på för att be om hjälp och tröst. Vidare upplever sig Sandell ha ett himmelskt hopp 

vilket gör att hon trots svårigheter kan utstå prövningar och lidanden. De tre andra sångerna 

återspeglar inte direkta specifika situationer men visar på den inställning Sandell hade till livet.  
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När det gäller symbolik i Sandells sånger finns det en del att se på.  I den första sången står 

vattnet för en mångfacetterad symbolik. Även bilden av vingar som omsluter är en tydlig symbol 

för Jesus omslutande kärlek i ”Barnets aftonbön” (” Bred dina vida vingar”). ”Modershjerta” 

som fanns i originalversionen av ”En dag i sender” (”Blott en dag”) är en symbol för den högsta 

jordiska kärleken, som ska visa på Guds obetingade kärlek till människan. Pilgrimen står för det 

främlingskap som Sandell upplevde på jorden då hon längtade ”hem”. Ett av Sandells 

huvudteman är försoningen, som visar sig tydligt i ”Under öfver under!” (”Är det sant att Jesus 

är min broder”) men genom symbolik återfinns den i åtminstone två av de andra sångerna. Det är 

”Barnets aftonbön” (”Bred dina vida vingar”) samt ”Hem, hem!” (” Jag är en gäst och 

främling”). Förbundssymboliken visar sig i förstnämnda som ”två mig i ditt blod” och i den 

andra som ”Guds lam”. Guds lamm är ett bibliskt uttryck för Jesus som en gång för alla skulle 

offras som ”lamm” då han korsfästes för att försona världen med Gud. Under Gamla 

Testamentets tid offrade man djur för denna saks skull, men nu tog alltså Jesus straffet på sig, 

som ett offerlamm. Blodet har även med detta att göra eftersom det var blod som utgöts vid 

själva offrandet. På så sätt hänger Guds lamm och blod samman, de står båda för försoningen. I 

Första Petrusbrev 1: 19 finner vi dessa sammankopplade ”utan med Kristi dyrbara blod, som 

med blodet från ett felfritt lamm utan fel eller lyte”. Trots att försoningen i ovan nämnda sånger 

inte utgör huvudtemat kan man se på sättet Sandell väver in förbundssymbolik att det för henne 

var ett centralt tema.
106

 Enligt Hedlund är diktens styrka att den konkretiserar det abstrakta vilket 

Sandell gör genom att använda sig av symbolik. Ett exempel på något ganska abstrakt är 

människosjälens längtan efter Gud som ofta får liknas vid en törst. I ”Herre med kraft ifrån 

höjden” symboliseras denna törst med olika sorters vatten och genom ökenvadringen. Det finns 

alltså en hel del symbolik i Sandells sånger och sannolikt ännu mer att upptäcka, här har det 

endast skrapats på ytan. De tydliga teman sångerna har visar hennes tro på Gud och Bibeln och 

hon låter sitt liv speglas i sångerna, ibland klart uttryck och ibland genom symbolik.  

    Uppsatsens syfte har varit att redovisa och fördjupa den tidigare forskningen om Sandells 

sånger. Utgångspunkten för analysen var Sandells mest karekteristiska teman som presenterats 
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av Inger Selander i När tron blir sång, 2008. I uppsatsen har jag utgått från den biografiska 

litteraturforskningen samt den hymnologiska forskningsmetoden där båda utgår ifrån tiden då 

författaren verkade. Båda understyrker den historiska kontexten vilket jag i denna uppsats 

undersökt och beskrivit. Då det gäller kallelsemotivet har jag funnit stöd i Ekströms avhandling 

om psalmförfattaren Frostenson och liksom Ekström utgått från den kristna livsförståelsen. I 

bakgrundteckningen har bilden av Sverige som ett fattigt land framträtt tillsammans med den 

växande frikyrkorörelsen vilken Sandell var en del av. Tron på Gud bar hon sedan barnsben och 

lämnade henne aldrig. Sandell hade ett pietistiskt och herrnhutiskt arv vilket speglar sig i hennes 

sånger, genom en viss världsfrånvaro och den innerliga relationen till Jesus. Nyevangelismen 

som kom med väckelsen är tydligt avspeglad i hennes sånger, bland annat genom bibeltroheten. 
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Bilaga 1 

Herre, med kraft ifrån höjden 440 

Herre med kraft ifrån höjden bekläd mig 

Jag är så kraftlös och svag i mig själv 

Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig 

Led mig till nåden och sanningens älv 

 

Stilla min törst efter det levande vatten, 

Varav ej världen det ringaste vet. 

Var mig en skinande eldstod om natten, 

Var mig en molnstod , när dagen är het. 

 

Var mig ett värn emot synden och flärden, 

Var mig ett fäste, där trygg jag kan bo. 

Låt mig ej söka min lycka i världen,  

Låt mig ej söka i världen min ro. 

 

Du är den flödande salighetsbrunnen, 

Du är en levande källa för mig. 

Det är min lycka att städs vara funnen, 

Dyraste Jesus, allena i dig 

Ur  Sionstoner  
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Bilaga 2 

Under öfver under!  (Är det sant att Jesus är min broder) 315 

Är det sant, att Jesus är min broder, 

Är det sant, att arfvet hör mig till, 

O, så bort med alla tårefloder, 

Bort med allt, som än mig ängsla vill! 

 

Han min broder! – under öfver under, 

Större nåd väl aldrig tänkas må; 

Fast jag ej kan tro det alla stunder, 

Är jag salig på hans ord ändå. 

 

Fast jag aldrig tror det, som jag ville, 

Är dock saken alltid lika sann. 

Ej i tvekan jag min frid förspille, 

Efter Jesus aldrig ljuga kan. 

 

Han har sagt: ”min Fader- eder Fader”, 

Han har sagt: ”min Gud- eder Gud”. 

Gläds, min själ, med verldars myriader, 

Att ock du har fått ett sådant bud! 

 

O, det broderskapet! Se det gäller 

Mer än allt, hvad här man nämna kan; 
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Ty i bredd med Jesus det mig ställer: 

Rätt jag fått till samma arf som Han; 

 

Samma arf der uppe i det höga, 

Samma himmel, samme Gud och Far. 

Herre, Herre, öppna blott mitt öga 

För de skatter jag dock verkligt har! 

 

Ur Samlade Sånger L.S I 

 

Bilaga 3 

Barnets aftonbön (Bred dina vida vingar) 640 

Bred dina vida vingar, 

O, Jesus över mig 

Och låt mig stilla vila, 

I ve och väl hos dig. 

Bliv du min ro, min starkhet, 

Min visdom och mitt råd 

Och låt mig alla dagar 

Få leva av din nåd. 

 

Förlåt mig alla synder 

Och två mig i ditt blod. 

Giv mig ett heligt sinne, 

En vilja ny och god. 

Tag i din vård och hägnad 
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Oss alla stora, små, 

Och låt i frid oss åter 

Till nattens vila gå. 

 

Ur Sionstoner 

 

Bilaga 4 

Hem, hem! (Jag är en gäst och främling) 327 

Jag är en gäst och främling 

Som mina fäder här, 

Mitt hem är ej på jorden, 

Nej, ofvan skyn det är. 

Der uppe bor min Fader 

I härlighet och ljus; 

Der ville jag ock vara  

Uti min Faders hus. 

Ej finns en plats på jorden 

Så skön som du mitt hem! 

 

Der uppe bor min Jesus, 

Min frälsare så huld, 

 Som gick för mig i döden 

Och tog sig på min skuld 

Om  glädjen blomsterströdde 
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Hvart steg jag här går fram 

Jag skulle ändå längta 

Hem till Guds dyra Lam. 

Hem, hem, mitt kära hem, 

Ej finns en plats på jorden  

Så skön som du mitt hem! 

¨ 

Hur jordens blommor dofta 

Af friskhet och behag, 

Och hur dess fåglar sjunga 

Den sköna sommardag, 

Hur vänner dyra kära 

Så ljuflig möta mig, 

Mitt hjerta ändock längtar, 

O sköna hem, till dig! 

Hem, hem… 

 

Ty här på denna jorden 

Är synden med i allt 

Och ger åt allt det sköna 

En främmande gestalt. 

Fast den ej kan fördöma 

Se’n sjelf fördömd den är, 

Den kan mig ännu plåga, 

Men så den skall ej der. 



39 

 

Hem, hem… 

 

Och snart, så ordet säger,  

Jag skall ock hinna dig, 

Min Jesus skall ej dröja 

Att hemta mig till sig  

Då skall jag salig skåda  

Hvad här jag trodde på, 

Och till min Jesu ära 

Den gyllne harpan slå. 

Hem, hem… 

Ur Samlade Sånger L.S  I 

 

Bilaga 5 

En dag i sender (Blott en dag) 132 

Blott en dag – ett ögonblick i sender; 

O, hvad tröst, ehvad som kommer på! 

Allt ju hvilar i min Faders händer; 

Skulle jag, som barn, väl ängslas då? 

Han, som bär för mig ett fadershjerta, 

O, Han gifver ju åt hvarje dag 

Huldt dess lilla del af fröjd och smärta, 

Ja, af möda och behag! 
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Sjelf Han är mig alla dagar nära, 

För hvar särskild tid med särskild nåd. 

Hvarje dags bekymmer vill Han bära, 

Han, som heter både kraft och råd. 

Att sin dyra egendom bevara 

Denna omsorg har Han lagt på sig; 

”Som din dag så skall din kraft ock vara”, 

Detta löfte gaf Han mig. 

 

Hjelp mig då att vila tryggt och stilla 

Blott vid dina löften, Herre kär, 

Och ej trones dyra tröst förspilla, 

Som i Ordet mig förvarad är! 

Hjelp mig, Herre, att, ehvad som händer, 

Taga af din trogna fadershand 

Blott en dag ett ögonblick i sender, 

Tills jag nått det goda land! 

Ur Samlade Sånger af L.S I 

 

 

 

 

 

 

 


