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Nerkko-Runtti, Arja, There are many flames. Studies of the language in the Swedish
psalms in 1819 to 1986
Faculty of Humanities, Department of German, French and Scandinavian Languages, University of
Oulu, P.O.Box 1000, FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. B 82, 2007
Oulu, Finland

Abstract
The aim of the present dissertation is to study what linguistic conditions contribute to the accessibility
of the psalm to the user of the psalm. The study is to shed light upon the role of adjectives,
interjections, the syntax of the text, nouns with religious semantic content, and nouns pertaining to
nature, in the Swedish psalm. Futhermore, the use of adjectives by a group of psalm authors is studied
by way of comparing their use of adjectives in psalms with that in the rest of their poetry, in order to
find out if psalms act as a special genre of poetry for them. 

The material consists of the psalms of 48 Swedish psalmists, and also a selection of other poetry
by nine psalm authors. The authors chosen from the psalm book of 1819 were born in the 18th century,
those from the psalm book of 1937 in the 19th century, and those from the psalm book of 1986 in the
20th century.

The portion of adjectives of the words in the graphical text is the highest among the 19th century
psalmists and lowest among the 20th century psalmists. All the groups of psalmists share the
adjectives evig ‘eternal’, god ‘good’, and helig ‘holy’ out of the ten most often occurring adjectives.
Some adjectives used in older psalms are not found in the psalm poetry of the 20th century psalmists.
All the nine psalmists with the special reference to other poetry use a greater variety of adjectives in
the rest of poetry than they use in their psalms. The older psalm authors use adjectives with religious
content more often than the younger psalmists in the rest of poetry.

The portion of interjections varies quite little in the psalm texts from different centuries. The most
common are interjections that express emotion. Among these the interjection ack ‘o!, lo!’ shows an
insignificant frequency of occurrence in the new psalm. 

The nouns of religious content belong to psalm language. With respect to the ideological content
of religion, the nouns nåd ‘grace’, synd ‘sin’, salighet ‘blessedness; salvation’, and barmhärtighet
‘mercifulness’ occur less often in the new psalm than in the old one.

The use of nouns pertaining to nature is derived from the Bible. Names of Swedish plants and
animals occur in the psalm of the 20th century, only.

Syntactically and, semantically the psalm has become more easily accessible to the psalm user
since the year 1819.

Keywords: psalm, psalm book, psalmist, psalm user, psalm language, accessibility





Nerkko-Runtti, Arja, Lågorna är många. Studier i språket i den svenska psalmen
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Abstrakt
Syftet med föreliggande avhandling är att undersöka vilka språkliga omständigheter som inverkar på
psalmens tillgänglighet för psalmbrukaren. Avhandlingen vill redogöra för vilken roll adjektiv,
interjektioner, textens syntax, substantiv med religiöst innehåll och naturbetecknande substantiv
spelar i den svenska psalmen. För adjektivens del jämförs också vissa författares bruk av adjektiv i
psalmer och övrig diktning för att undersöka om psalmdiktning för dem är en speciell art av diktning.

Materialet omfattar psalmerna av 48 svenska psalmförfattare samt ett urval av nio
psalmförfattares övriga dikter. Författarna från 1819 års psalmbok är födda på 1700-talet, författarna
från 1937 års psalmbok är födda på 1800-talet och författarna från 1986 års psalmbok på 1900-talet.

Andelen av adjektiv av alla grafiska ord är störst hos 1800-talisterna och minst hos 1900-
talisterna. Av de tio oftast förekommande adjektiven är evig, god och helig gemensamma för alla
grupperna. Vissa i äldre psalmer förekommande adjektiv finns inte hos 1900-talisterna. Alla de nio
särskilt undersökta psalmförfattarna använder i sin övriga produktion flera adjektiv än i sina psalmer.
äldre psalmförfattare använder religiöst laddade adjektiv i sin övriga produktion oftare än yngre
psalmister.

Andelen av interjektioner i texter från olika århundraden varierar inte mycket. Vanligast är
känslouttryckande interjektioner. Av dem har ack i den nya psalmen en obefintlig roll.

Substantiv med religiöst innehåll hör till psalmspråket. Angående religionens ideologiska innehåll
kan det konstateras att substantiv som nåd, synd, salighet och barmhärtighet förekommer mera sällan
i den nya än den gamla psalmen.

Bruket av naturbetecknande ord i psalmer är bibelbundet. Svenska växt- och djurnamn
förekommer endast i 1900-talspsalmen. Sedan 1819 har psalmen syntaktiskt och semantiskt blivit
tillgängligare för psalmbrukarna.

Nyckelord: psalm, psalmbok, psalmförfattare, psalmbrukare, psalmspråk, tillgänglighet
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1 Inledning

1.1 Utgångspunkt

Mitt arbete handlar om psalmlyrik. Med psalmlyrik avses här brukspoesi för kyr-
kans behov bl a vid mässa, övriga gudstjänster, förrättningar och andra samlingar,
undervisning och enskild andakt. För mig är psalmen bekant sedan barnsbenen.
Som mycket ung, ung och uppväxande gudstjänstbesökare var det för mig inga-
lunda predikan utan oftast församlingssång som ansatte och fick mig att känna
verklig vantrivsel i kyrkan, vare sig det gällde finska eller svenska ceremonier.
Psalmer med alltför många och alltför långa strofer med obegripliga ord och ord-
ramsor sjöngs i så pass släpande stil att det var omöjligt att uppfatta vad det var
frågan om. De sakrala texterna föreföll att fungera efter principen att det väsentli-
gaste inte var det kommunikativa utan uttrycket för författarens religiösa erfaren-
heter och förmåga att konstruera språkliga besynnerligheter. Inför sådana texter
känner man lätt utanförskap. En text som man sjunger och som liksom hela tiden
är i rörelse måste dock öppna sig på ett tillgängligare sätt än en text som man läser
och som man kan läsa om och om igen.

Den släpande sångstilen upphörde med att kyrkomusikerna så småningom
uppmuntrades att satsa på hastigheten vid orgelspelet och med att koralerna
genomgick en revidering av restaurerande typ; den rytmiska koralen saknar sin
förgångares sövande monotoni. Det verbala kom efter. De nya psalmerna är kor-
tare och har färre strofer. Även ordförrådet är förändrat. På denna punkt väcktes
mitt intresse. Jag ville komma underfund med om det i psalmens väsen är något
som tänder och något som släcker. Varför når den nya psalmen bättre sina konsu-
menter än den gamla? Och förhåller det sig verkligen så?

Vad jag började undersöka i psalmer var något jag kallar för vardagsvänlighet.
Jag sysselsattes av frågan om psalmens högtidliga miljö ger beröringspunkter med
en vanlig människas helt vanliga vardag. Vad för språkliga utvägar gör psalmtex-
ten tillgängligare för psalmbrukaren? Blir det kvar något om allt det svåra mönst-
ras ut? Kan man kalla det svåra för vardagsfrämlingskap? Vad jag avser med dessa
termer som inte är vedertagna men som för mitt arbete nedan är relevanta förklarar
jag i det följande: En vardagsvänlig psalm är en psalm som är lättillgänglig för
psalmbrukaren. Ordförrådet måste vara begripligt för psalmbrukaren och menings-
och satsbyggnaden får inte vara så komplicerad att psalmen inte öppnas vid det
första hörandet eller läsandet. En vardagsvänlig psalm måste ha beröringspunkter
med psalmbrukarens vardag så att den syftar på saker som finns i människornas
17



vardagliga, fysiska omgivning. Psalmbrukaren måste ha lätt att förstå psalmens
tankar, motiv och bilder. Substantivet vardagsvänlighet härleds från adjektivet
vardagsvänlig. Motsatsen till vardagsvänlig är vardagsfrämmande och motsatsen
till vardagsvänlighet är vardagsfrämlingskap.

Min grundhypotes var att svårbegripligheter i psalmer till stor del beror på
adjektiv och interjektioner. För de förras del var jag övertygad om att det var deras
mångfald som onödigt gjorde psalmerna längre. För de senares del ansåg jag att de
bidrog till att psalmerna fick en tillgjord extrakrydda. Att adjektiven kan missbru-
kas har jag fått bekräftelse på under mina fyrtio år som lärare. För att nå den erfor-
derliga längden i sina uppsatser brukade en del studerande tillägga både ett och
flera adjektiv på såväl passande som opassande ställen.

En del av det obegripliga i psalmer utgörs även av meningarnas och satsernas
komplexitet. Hur inverkar den på psalmens vardagsvänlighet? Utöver adjektiv och
interjektioner blev denna den tredje grammatiska dimension jag velat undersöka.

Utom ovannämnda grammatiska omständigheter ska jag behandla två seman-
tiska enheter. Under mitt pågående arbete disputerade den ansedda svenska psalm-
experten Per Olof Nisser 2005 med sin doktorsavhandling Ett samband att beakta
– psalm, psalmbok, samhälle (2005). I den lanserar han begreppet identifikations-
potential som innebär “i vilken grad psalmernas budskap är sådant och framställs
så att psalmbrukaren kan identifiera sig med det genom att i psalmtexten känna
igen sig själv, sin livssituation och sina livsfrågor och uppfatta psalmens budskap
som meningsfullt” (Nisser 2005a, 19). Nisser (Nisser 2005a, 19) konstaterar att det
mellan ”varje psalm och människa kan i rätt kontext en relation upprättas där män-
niskan känner sig införstådd och samhörig med textens budskap”. Nisser betonar
dock (Nisser 2005a, 19) att en psalm ”med vilken den ena människan kan identi-
fiera sig kan å andra sidan vara stum för en annan”. Vidare påpekar Nisser (Nisser
2005a, 19) att närvaron av ”förlegade eller på annat sätt inadekvata bilder och
motiv i en psalm kan å ena sidan få negativa och repellerande effekter genom att
de markerar ett avstånd mellan psalmbrukarens värld och psalmbokens”. Det är
klart att identifikationspotentialen i synnerhet gäller det innehållsliga, dvs. psal-
mernas teologiska budskap, en omständighet som inte är centralt i mitt arbete. Den
första semantiska synpunkten jag tar upp i mitt arbete är det religiösa språket, dvs
de till religiositet och religiös handling anknytande ordens roll i psalmspråket. Den
hänger ihop med hur psalmbrukaren kan identifiera sig med det som psalmen vill
meddela. Det religiösa språket är ett fackspråk. I sin artikel Hur mycket fackspråk
är fackspråk? i Svenskans beskrivning 12 (1981) påpekar Bo Ralph (Ralph 1981,
165) att fackspåk inte visar några principiella ”skillnader gentemot allmänspråket
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på de syntaktiska, morfologiska, fonologiska eller grafonomiska planen” utan sär-
prägeln märks på det lexikaliska planet. Därför omfattar min behandling angående
det religiösa språket endast orden. Av dem behandlar jag endast substantiven. Hur
den omgivande naturen, en väsentlig del av människans vardag, kommer fram i
psalmerna är den andra semantiska dimensionen jag vill undersöka i mitt arbete.
Att möta bekanta naturföreteelser, växter och djur i psalmer kan hjälpa psalmbru-
karen att känna igen sig själv i psalmens innehåll. Det är fråga om idenfikationspo-
tential även här.

Arbetet vill huvudsakligen hålla sig vid det språkliga. Genom hela arbetet är
den teologiska aspekten med men det teologiska försöker jag ha på den nivå en
skriftskoleutbildad psalmbrukare har, om inte i aktivt, så åtminstone i passivt med-
vetande. I kapitel 6 anlitas religionssociologi vid grupperingen av substantiv med
religiöst innehåll.

Det är allmänt att i hymnologin tala om psalmens två vingar, text och musik.
Jag är fullt medveten om att psalmens budskap utan hänsyn till melodin blir
defekt. Ändå har jag funnit det för gott att offra tonkonsten för det för mig angeläg-
naste, det språkliga.

Från Wallins psalmbok 1819 till dagens sekulariserade värld har den evange-
liska psalmens ställning genomgått en märkbar förändring. Ännu i början på 1900-
talet var psalmboken i bouppteckningar den vanligaste boken (Bringeus 2005,
107). Då Bibeln ännu på 1800-talet för många familjer var ett alltför dyrt inköp
utgjorde psalmboken för vanliga människor den tillgängliga kontakten med Guds
ord. Som andaktsbok var den oersättlig. Nivenius (Nivenius 1988, 8–9) talar om
psalmbokskristna, folk som hellre hämtar sin andliga näring från psalmboken än
direkt från Bibeln. Enligt Gustafsson (Gustafsson 1997, 145) var psalmsångens
och psalmboksläsningens betydelse för spridningen och uppehållandet av kristen
kunskap i äldre tider så märkbar att man kan tala om masskommunikation. Medan
en stor del av 1800-talsmänniskor knappast hade någon annan litterär verklighet än
den religiösa med psalmboken som en väsentlig komponent, utgör psalmen i dag
för många en vitterhetens avkrok som man är medveten om men som man föga har
något att hämta ifrån. Ändå utgör psalmen fortfarande en central, social dimension
där två eller tre är samlade. Den borde också vara kyrkans varumärke och ansikte
mot den värld där man inte samlas. I en sådan värld krävs det av psalmen stor var-
dagsvänlighet.

Avhandlingen har jag gett namnet Lågorna är många efter den kända psalmen
av Anders Frostenson (PSB 1986, 61: 1):
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Lågorna är många,
ljuset är ett,
ljuset – Jesus Kristus,
lågorna är många,
ljuset är ett,
vi är ett i honom!

Namnet på mitt arbete syftar inte på det ekumeniska i Frostensons psalm utan på
att det verkligen flammar upp en mängd språkliga lågor ur psalmbokens gömmor.
Ur dessa gömmor öser jag innehållet i mitt arbete.

1.2 Syfte

Som ovan presenterats är syftet med föreliggande arbete att undersöka vilka språk-
liga omständigheter som inverkar på psalmens tillgänglighet för psalmbrukaren.
Avsikten är att redogöra för vilken roll adjektiv, interjektioner, textens syntax, sub-
stantiv med religiöst innehåll och naturbetecknande substantiv spelar i den svenska
psalmen. Vad adjektiven beträffar jämför jag också vissa författares bruk av adjek-
tiv i psalmer och övrig diktning för att undersöka om psalmen för dem represente-
rar en speciell art av lyriken.

1.3 Material

Det huvudsakliga materialet i arbetet utgörs av psalmböcker. Min undersökning
gäller svenska författare som är födda på 1700-, 1800- och 1900-talen. Författarna
har jag valt så att jag ur 1819 års psalmbok valt de diktare som är födda på 1700-
talet och som i den aktuella psalmboken har minst fem psalmer. Sålunda handlar
arbetet om sju sjuttonhundratalister. Artonhundratalisterna har tagits ur 1937 års
psalmbok, psalmerna 1–600, och materialet består av alla som har minst två psal-
mer där. Deras antal blir 13. Hade jag även av artonhundratalisterna förutsatt fem
psalmer som kriterium hade deras totalantal och därmed ordmassor blivit alltför
små i jämförelse med sjuttonhundratalisterna. Hade jag för de senares del nöjt mig
med 8 000 ord (ungefär så vore det sammanlagda ordantalet hos de artonhundrata-
lister som har fem psalmer i 1937 års psalmbok) hade jag, även frånsett Wallin, fått
endast de två produktivaste sjuttonhundratalisterna med. Angående psalmerna 1–
641 i 1986 års psalmbok är samtliga på 1900-talet födda författarna med. 1900-
talisternas totalrepresentation motiverar jag med att jag genom att ha med allt det
tillgängliga nyaste materialet bättre kan bilda en uppfattning om i vilken riktning
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den svenska psalmen är på väg. 1900-talisterna är 28 till antalet och deras gemen-
samma ordantal i psalmboken är större än 1800-talisternas men mindre är 1700-
talisternas. Med avseende på Wallins överlägsna ordmassa ska jag i de flesta sam-
manhang behandla honom för sig. Tabellen nedan utgör en förteckning över de i
materialet ingående psalmförfattarna.

Tabell 1. Psalmförfattarna i psalmböckerna från åren 1819, 1937 och 1986.

1819 års psalmbok
PSB 1819

1937 års psalmbok
PSB 1937

1986 års psalmbok
PSB 1986

Franzén, Franz-Michael Alin, Svante Anér, Kerstin

Geijer, Erik Gustaf Beskow, Natanael Bexell, Göran

Hedborn, Samuel Sandell-Berg, Lina Bolander, Nils

Hjertén, Johan Eklund, Johan Bylock, Maj

Wallin, Johan Olof Evers, Edvard Eggehorn, Ylva

Åström, Johan Gabrielsson, Samuel Frostenson, Anders

Ödmann, Samuel Liedgren, Emil Hallberg, Bo

Nilsson, Paulinus Hallqvist, Britt

Oterdahl, Jeanna Harling, Per

Runeberg, Johan Ludvig Hartman, Olov

Runstedt, Axel Hellström, Jan

Söderberg, Erik Hildebrand, Karl-Gustaf

Topelius, Zachris Jonson, Jonas

Larson, Sven

Lindgren, Arne

Littmarck, Tore

Martinson, Harry

Melin, Margareta

Norberg, Eva

Olofsson, Rune

Renvall, Viola

Setterlind, Bo

Stern, Hans

Sundén Karl

Thunberg, Lars

Törnberg, Allan

Widmark, Göran

Zetterquist, Rudolf
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Psalmförfattarna presenteras närmare i avsnitt 2.3 och deras andel i de aktuella
psalmböckerna framgår av tabellerna 2, 3 och 4 i 3.2.

I mitt arbete ska jag behandla endast författarnas originalpsalmer, inga bearbe-
tade dikter. Vid sidan av egna psalmer har åtskilliga författare bidragit med över-
sättningar och bearbetningar till andra psalmisters verk. Dem skall jag inte disku-
tera. Detta är mitt eget val. Det stöds av Catharina Nyström Höög (Nyström Höög
2006, 293) som i sitt föredrag Om psalmboken som brukstext undrar om textbear-
betningar är ingrepp i författarauktoriteten. I den ursprungliga versionen av före-
draget på konferensen ”Svenskans beskrivning 28” i Örebro 2005 betonar hon att
det inte är meningsfullt att söka individuella författares teologi och stilistiska
uttryck i bearbetade psalmer. Nyström Höög (Nyström Höög 2006, 300) hävdar att
psalmboken inte är särskilt användbar som källa för den som är intresserad av
enskilda psalmförfattares personliga uttryck. Hon anser vidare (Nyström Höög
2006, 300) att psalmerna har ett slags kollektiv upphovsman, dels författaren, dels
en eller flera psalmboksredaktörer.

I fråga om bearbetade och obearbetade psalmer har jag litat på det tryckta
ordet, alltså de aktuella psalmböckernas information. Psalmkommittéerna har inte
betraktat ändringar i ortografin som bearbetningar. Sålunda anses t ex psalm 82 i
1937 års psalmbok som Runebergs original fast det i fjärde strofen heter “över ond
som över god”. Enligt tidens krav står det ursprungligen hos Runeberg “öfwer ond
som öfwer god”.

Vissa psalmer har under tidernas lopp fått tilläggsstrofer av andra författare,
men dylika har jag avgränsat. Det enda undantaget är Hallqvists psalm 172 som i
gott förstånd med båda diktarna (Nivenius 1991, 64) fått sin sista strof av Oscar
Ahlén.

De psalmboksexemplar jag använt som material är följande:

1. Den svenska psalmboken. Av konungen gillad och stadfäst år1819 och Nya
psalmer av konungen 1921 medgivna att användas tillsammans med 1819 års
psalmbok (1926) PSB 1819.

2. Den svenska psalmboken. Av konungen gillad och stadfäst år 1937 (1963)
PSB 1937.

3. Den svenska psalmboken. Antagen av 1986 års kyrkomöte (1997) PSB 1986.
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Jämförelsematerialet

1. Then swenska Psalm-Boken Medh the stycker som ther til höra och på
följande bladh upteknade finnas Uppå Kongl. Mag. nådigste Befalning Åhr
MDCXCV Öfwersedd och nödtorfteligen förbättrad. PSB 1695.

2. Den gamla psalmboken. Ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker
(2001)

3. Psalmer och sånger (2004)

4. Kyrkovisor för barn (Utan tryckningsår. Första utgåvan 1960)

5. Svensk psalmbok för den evangeliska-lutherska kyrkan i Finland. Antagen av
Kyrkomötet 1943 (1961) FsPSB 1943.

6. Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Antagen av
Kyrkomötet i februari 1986 (1999) FsPSB 1986.

7. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja. Hyväksytty kahdennessatoista
Yleisessä Kirkolliskokouksessa 1938 (1954) FPSB 1938.

8. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja. Hyväksytty Kirkolliskokouk-
sen ylimääräisessä istunnossa 13. helmikuuta 1986 (1998) FPSB 1986.

I mitt arbete ska jag inte behandla psalmerna som ingår i tilläggsdelen 1921. De
fria samfundens Psalmer och sånger (2004) delar de första 325 psalmerna med
Den svenska psalmboken (1986).

Det huvudsakligaste analysmaterialet i kapitel 3–8 utgörs av de psalmer som
nämnts i början av detta avsnitt. Kapitel 6 grundar sig delvis på konkordanserna
till 1937 (Dahlby 1942) och 1986 (Konkordans till den svenska psalmboken 1991)
års psalmböcker. Genom hela arbetet hänvisar jag till den svenska 1695 års psalm-
boken, till Kyrkovisor för barn (1960) samt till de ovannämnda finländska psalm-
böckerna.

I kapitel 4 diskuterar jag de utvalda psalmförfattarnas övriga produktion. Det
material som ingår i denna behandling anges speciellt för varje psalmist i det aktu-
ella kapitlet.

Att avgränsa materialet genom vissa principer är en metodologisk förutsätt-
ning. Å andra sidan kan det medföra problem. Sådana problem har för mig vållats
av Lina Sandell-Bergs psalmer. När 1937 års psalmbok kom ut var de sjuttio år
gamla. Det är klart att vissa av dem krävde bearbetning. Min princip att utesluta
bearbetningarna resulterade i att jag för Sandell-Bergs del miste två av hennes
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mest sjungna psalmer, Blott en dag (PSB 1937, 355) och Bred dina vida vingar
(PSB 1937, 451). Topelius psalm Gud i mina unga dagar (PSB 1986, 582) ingår
inte heller i materialet. Den antogs först i 1986 års psalmbok vars psalmister som
analyseras i mitt arbete är födda på 1900-talet.

1.4 Metod

I en avhandling med olika slags motiv är det inte möjligt att följa en enda metod.
Undersökningsmaterialet har jag insamlat och analyserat systematiskt. Analysen
gäller adjektiven, interjektionerna, syntaxen, substantiven med religiöst innehåll
och de naturbetecknande substantiven i det i avsnitt 1.3 presenterade psalmmateri-
alet. I kapitel 4 har analys gjorts även av nio psalmförfattares adjektiv i deras
övriga produktion som presenteras i det aktuella kapitlet. Allteftersom materialin-
samlandet skridit fram och nya belägg registrerats har metoden blivit induktiv. Det
är alltså själva materialet som i hela arbetet varit bestämmande. Forskningsgreppet
är kvalitativt, men för att kunna få stöd för den kvalitativa behandlingen har jag i
kapitel 3, 4, 5 och 8 kvantifierat materialet. I kapitel 2 är metoden deskriptiv. Mina
teoretiska förebilder presenterar jag i de aktuella sammanhangen.

I arbetet ingår tabeller där jag räknat antal vissa aktuella ord och övriga enhe-
ter i psalmtexter. Med undantag av de utnyttjade konkordansernas uppgifter har
samtliga ord-, sats- och meningsantalen räknats för hand. Därför är det inte möjligt
att helt undgå felaktigheter. Vid analysen kan något ord ha blivit obeaktat och vid
bearbetnigen kan feltolkningar ha inträffat. Enskilda ord kan därför saknas på
enheterna men mindre troligt är att det finns extra ord med. Fast alla summorna
och procenttalen räknats upprepede gånger kan räknefel ha gjorts. Ändå anser jag
att de eventuella bristerna på exakthet med avseende på slutresultaten är oegent-
liga.

1.5 Uppläggning

Efter de inledande uppgifterna i kapitel 1 behandlar jag i kapitel 2 psalmens histo-
ria, de svenska psalmböckerna och hur de kommit till. I detta kapitel presenteras
även de 48 psalmister som arbetet omfattar.

Resultaten av den egentliga undersökningen framställs i kapitel 3–8. Kapitel 3
gäller analys av adjektiv i hela psalmboksmaterialet, andelen av adjektiv hos de
valda författargrupperna samt de vanligaste adjektiven i deras psalmdiktning och
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hur de används. Även vissa utrotade psalmadjektiv diskuteras. Sista avsnittet
handlar om psalmboken som adjektivens hemvist.

I kapitel 4 jämförs nio författares bruk av adjektiv i psalmdiktning och utanför
den. Varje psalmistgrupp representeras av tre författare, dock så att Wallin är en av
1700-talsrepresentanterna. För de aktuella diktarna har av deras övriga produktion
valts ett antal dikter som till ordmassan ungefärligen motsvarar antalet ord i deras
psalmer i psalmboken.

Kapitel 5 består av interjektionernas innehåll och funktion i psalmer.
Kapitlen 6 och 7 utgör den semantiska delen av arbetet. Kapitel 6 handlar om

det religiösa språket, kapitel 7 de naturbetecknande orden i psalmer. Den seman-
tiska delen gäller enbart substantiv.

Kapitel 8 omfattar syntaktiska analyser och där behandlas huvud- och bisat-
sernas andel i psalmer och deras förhållande till varandra. Även ord- och satsanta-
let i meningar diskuteras.

Kapitlen 3–8 avslutas med sammanfattningar och kapitel 9 utgör en samman-
fattning av hela avhandlingen. I kapitel 10 diskuteras resultaten.

Kursiveringarna i psalmtexterna är mina egna. Versraderna har markerats
endast i psalmerna ur 1986 års psalmbok. För de tidigare psalmisternas del är tex-
ten i de förlagor jag haft till mitt förfogande skriven oavbruten utan att versraderna
markerats.

1.6 Tidigare forskning

Trots att den evangeliska psalmens historia inte räcker längre än ett knappt fem-
hundra år bakåt i tiden har den varit föremål för ivrig forskning. I synnerhet i bör-
jan på 1900-talet då den wallinska psalmboken väckte ökad diskussion utgav
åtskilliga teologer såväl sina ställningstaganden till psalmens då rådande läge som
beskrivningar av den kristna psalmen överhuvudtaget. Även om mitt arbete
huvudsakligen koncentrerar sig på psalmens språkliga dimensioner utgör den
forskning som ägnats åt psalmens utveckling och väsen grunden för hela arbetet.

Den svenska psalmforskningen kan anses utgå från Lars Högmarcks Psalmo-
poeografia (1736). År 1845 utgav J. W. Beckman Försök till Swensk Psalmhisto-
ria där de presenterade kommentarerna framställs psalm efter psalm. Flera psalm-
diktare har vid sidan av sin egen författarverksamhet utövat forskningsarbete. Av
dem kan nämnas i synnerhet Emil Liedgren med Den svenska psalmboken (1910)
som under årtiondens lopp blivit klassiker på området och fick sin sjunde upplaga
år 1952. Av betydelse är J. A. Eklund med Vår kyrkopsalm (1915) och E. N.
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Söderberg, författare till Den kristna psalmen (1916). Den nyss utkomna 1937 års
psalmboken “försvarades och lovsjöngs” av Gunnar Ekström i Den nya psalmbo-
ken (1938).

Inför utkomsten av den nyaste psalmboken har hymnologi diskuterats av bl a
Jan Arvid Hellström i Psalm Samfund Samhälle Sammanhang (1985), av Sven-
Åke Selander i Hymnologi – en forskning med framtid för sig? (1985) och av fin-
landssvensken Karl-Johan Hansson i flera arbeten. I sin doktorsavhandling Ny
sång i fädernas kyrka (1997) har Bengt Olof Engström behandlat församlings-
sången i Svenska kyrkan efter införandet av 1986 års psalmbok.

En utförlig framställning av den svenska psalmens historia, Så tillkom vår
psalmbok (1953), utgavs av Gösta Hagelin. Han har också publicerat psalmistbio-
grafierna Människoöden i psalmboken (1944–53) samt De som skrev våra psalmer
(1974). En nyare psalmhistoria, Svensk psalm genom tiderna (1975), utgavs av
Allan Arvastson som också skrivit en del andra psalmhistorier. Kommentarer till
Psalmer och visor samlades av Anders Frostenson i Och en framtid full av sång
(1975). Där diskuteras den nya psalmens teologi, litterära stil och frågan psalm–
visa av sju olika psalmexperter. Studier i den nya psalmen har Gunnar Hillerdal
framfört i En ny sång vill jag sjunga (1983) som innehåller temastudier och pre-
senterar sju centrala, moderna psalmförfattare. Publikationen har sin utgångspunkt
i Psalmer och visor 76 / 82. Beträffande 1986 års psalmbok redigerade P. O. Nisser
Vår nya psalmbok (1987) med synpunkter på innehållet och tillkomsten av den
aktuella psalmboken. Skribenterna är sakkunniga på psalmens område. Vissa psal-
mer och psalmister i 1986 års psalmbok diskuteras och analyseras av Olle Nive-
nius i Psalmer och människor (1991). Nivenius bok har speciell betydelse för att
han själv som aktiv psalmarbetare, sedan 1980 som ordförande för Psalmkommit-
tén, kände personligen de flesta 1900-talspsalmister. Det gjorde självfallet också
Frostenson och Nisser, engagerade i kommittéarbetet även de.

Åtskilliga psalmister har tillägnats speciell granskning t o m av flera forskare.
Då biografierna inte är det centrala i mitt arbete behandlar jag dem inte detaljerat.

Den nyaste psalmen diskuteras grundligt i P. O. Nissers doktorsavhandling Ett
samband att beakta – psalm, psalmbok, samhälle (2005) där författaren koncentre-
rar sig på psalmer som handlar om mission och evangelisation, diakoni, arbetsliv
och ungdom och hur dessa motiv behandlas i svenska psalmer, med särskild hän-
syn till 1986 års psalmbok. P. O. Nissers opponent vid disputationen var finlands-
svenskan Birgitta Sarelin. Hennes egen doktorsavhandling Behålla och förnya
(1998) handlar om den finlandssvenska psalmboksrevisionen 1975–86. På bakpär-
men i avhandlingen står det bl a följande: “Den fördjupar på ett väsentligt sätt kun-
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skapen om förutsättningarna för en av de nordiska psalmböckernas tillkomst”. I
sin avhandling diskuterar Sarelin ett antal aktuella frågor kring skapandet av en ny
psalmbok. Dessa frågor är inte endast finlandssvenska, utan till stor del är de
gemensamma för allt psalmboksarbete.

Vissa inlägg som i detta sammanhang inte ska förbises är för det första den
samnordiska rapporten Dejlig är jorden (1990), studier under redaktion av Karl-
Johan Hansson, Folke Bohlin och Jörgen Straarup. Boken utgör en undersökning
om psalmens roll i de nordiska folkens liv och är baserad på 3 700 slumpvis valda
nordiska personers åsikter. För det andra gäller det Inger Selanders arbeten O hur
saligt att få vandra (1980), en analys av vissa centrala kristna motiv och symboler
och Folkrörelsesång (1996) där arbetar- och nykterhetsrörelsens sång diskuteras
vid sidan av väckelsesången.

Det officiella angående psalmernas väg till en utgiven psalmbok behandlas i
Statens officiella utredningar. För mitt arbetes vidkommande gäller det SOU 1974:
67 (1974), SOU 1981: 49 (1981) och SOU 1985: 17 del 2 (1985). I den först
nämnda, Svenska kyrkans gudstjänst ingår Britt G. Hallqvists (1974) artikel Det
liturgiska språket, en ingående framställning om hur språket i gudstjänsten bör låta
för att nå församlingen.

Göran Gellerstams och Martin Gellerstams Ord och fras i psalmboken (1977),
Frithiof Dahlbys Psalmkonkordans (1942) samt Konkordans till den svenska
psalmboken (1991) belyser psalmens innehåll i lexikalt avseende. Den lingvistiska
litteratur jag anlitat i arbetet presenterar jag i de aktuella sammanhangen.

1.7 Termer

Termer angående psalmer och psalmbruk i avhandlingen förklaras nedan.

Psalm

NE (NE 15, 324) definierar psalmen som en ”metrisk och strofisk kyrkovisa,
främst avsedd för församlingssång, en betydelse som termen psalm fick i Norden
efter reformationens genomförande”. Särskilt i samband med tillkomsten av 1986
års psalmbok gick man debatt angående beteckningarna psalm och andlig visa
eller andlig sång (se t ex Frostenson 1975, 85–88, Nisser 2005a, 17). I detta arbete
berörs frågan inte. Med psalm avses här de sånger som ingår i de svenska av
kungen eller Kyrkomötet stadfästa, gillade eller antagna psalmböckerna och i mot-
svarande för församlingens behov avsedda officiella sångsamlingar i andra länder.
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En psalm består oftast av text och melodi. I denna undersökning betecknar psalm
endast text.

Psalmist

Psalmist är författare till en psalm. Synonymt används psalmförfattare eller psalm-
diktare (SAOB P 2299) eller enbart författare eller diktare där sammanhanget
avslöjar att det är fråga om psalmist.

Psaltare, psaltarpsalm, psaltarparafras

Psaltare är en av de poetiska böckerna i Gamla testamentet, en samling på 150
kultiska och religiösa dikter (BUB 1972, 827–828). De enskilda dikterna i Psalta-
ren är psaltarpsalmer. Med psaltarparafras avses en psalm som har sitt motiv i en
psaltarpsalm.

Psalmbrukare, psalmkonsument

Om den som sjunger, läser eller för övrigt bekantar sig med en psalm används i
detta arbete benämningarna psalmbrukare och psalmkonsument.

Sjutton-, arton- och nittonhundratalister

Med sjutton-, arton- och nittonhundratalister avses här de till materialet hörande
psalmister som är födda på de aktuella århundradena. Det gäller alltså endast för-
fattare från vissa tidsskeden och ingalunda några eventuella idériktningar.

Psalmistgrupp

En grupp som består av i materialet ingående psalmister som är födda på samma
århundrade utgör en psalmistgrupp.

Psalmspråk

Efter SAOB (SAOB P 2298) avses med psalmspråk ”för psalmdiktningen utmär-
kande språk(bruk)”.
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2 Psalmbokens historia och psalmförfattarna

2.1 Psalmens historia

Kultmusik utmärker inte alla världsreligioner. I judendomen och kristendomen
utgör den dock ett centralt element i de rituella ceremonierna. Vid sidan av ordet
och sakramenten har psalmen en viktig ställning i det kristna gudstjänstlivet. Psal-
men är den del av mässan och övriga församlingens sammankomster som ger all-
mänheten tillfälle att aktivt och personligt ta del i gudstjänstfirandet.

Framställningen nedan grundar sig på Emil Liedgrens Den svenska psalmbo-
ken (1952), Gösta Hagelins Så tillkom vår psalmbok (1953), Alvar Arvastsons
Svensk psalm genom tiderna (1975) och Per Olof Nissers Vår nya psalmbok
(1987). Gunnar Ekströms Den nya psalmboken (1938) koncentrerar sig på 1937
års psalmbok. Ur Sveriges kyrkohistoria 4, 7–8 (2002–2005) som ger mera detalje-
rad information än Bernd Gustafssons Svensk kyrkohistoria (1966) har jag använt
följande artiklar: Erik Kjellbergs (Kjellberg 2002) Andlig sång och musik, Bernt
Olssons (Olsson 2002) 1695 års psalmbok, Inger Selanders (Selander 2003) Psalm
och andlig sång i Sverige under 1800-talets senare del och Nissers (Nisser 2005b)
Den kristna församlingssången. Då den svenska och den finska psalmen delvis har
ett gemensamt förflutet har jag haft även Onni Kurvinens Suomen virsirunouden
alkuvaiheet vuoteen 1640 (1929), Aarni Voipios Virsiemme synty ja olemus (1940)
och arbetsgruppen T. I. Haapalainen–Pentti Lempiäinen–Reijo Pajamo–Seppo
Suokunnas Virsitieto (1988) som mina källor.

Den judiska gudstjänsten utgjordes av ett enda musicerande, för alla texter läs-
tes reciterande. Den kristna psalmen har sina rötter i Gamla testamentets poetiska
böcker, Job, Ordspråksboken och Höga Visan, men främst i Psaltaren, en samling
på 150 enskilda sånger i Bibeln. Dessa bildade ett bestående, liturgiskt program för
den judiska tempelgudstjänsten. Lovsånger är belagda även i profetiska och histo-
riska böcker. Församlingssången sjöngs till ackompanjemang av olika sträng- och
blåsinstrument. Gamla testamentet känner många av dem till namnet (se t ex Ps
33: 2). Ibland anges instrumenten i inledningen till psaltarpsalmer (se t ex Ps 4).
Åtskilliga psalmer i kristna psalmböcker utgörs av psaltarparafraser.

Kända hymner ur Nya testamentet är de i början av Lukas evangelium före-
kommande Magnificat (Marias lovsång, Lk 1: 46–55), Benedictus Dominus (Saka-
rias lovsång, Lk 1: 68–79) och Nunc dimittis (Symeons lovsång (Lk 2: 29–32) som
alla har sin plats även i 1986 års psalmbok (PSB 1986, 675–677). Likaså sjöng den
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kristna kyrkan redan tidigt sitt Sanctus (Helig), Gloria (Ära) och Kyrie eleison
(Herre, förbarma dig) som alla utgör spår av urkristen gudstjänstmusik.

Nya testamentet ger på flera ställen bevis på att psalmsång i den kristna för-
samlingen var en gammal vana. I Paulus brev nämns psalmsång t ex i Efesierbre-
vet: ”tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång” (Ef 5: 19) och
Kolosserbrevet: ”Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i
kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan” (Kol 3: 16). De första kristna
sjöng psalmer även i fängelset som det berättas om Paulus och Silas (Apg 16: 25).
Paulus själv framträder som ypperlig diktare i sin hymn till αγαπη (1 Kor 13).
Bekant är även bibelstället som berättar om Jesus och lärjungarnas sista gemen-
samma måltid. Övergångsmeningen heter: ”När de hade sjungit lovsången, gick de
ut till Olivberget” (Mt 26: 30).

Under medeltiden var de märkligaste representanterna av den österländska
grekiska hymnen Efraim Syrern och Romanos. Den senares julhymn ingår som
Hjalmar Gullbergs översättning i Sången om en son (1944).

De västerländska hymnerna skrevs på latin. Biskopen i Milano, Ambrosius (ca
340–397), kom att bli den kristna församlingssångens fader (Hagelin 1953, 13).
Den svenska psalmbokens äldsta sång Veni, Redemptor gentium (Världens Fräl-
sare kom här, PSB 1986, 112), såväl texten som melodin, stammar från honom.
Även aftonpsalmen Tack, Fader, för den dag du gav (PSB 1986, 500) är enligt den
aktuella psalmbokens uppgifter skriven av honom. Ambrosius införde i väster-
ländsk kyrkosång det redan förr i österlandet tillämpade sättet att sjunga i växel-
sång mellan två körer (Arvastson 1975, 14). Samtida med Ambrosius var Pru-
dentius (ca 348–405), en spansk diktare som först på äldre dagar blev kristen.
Även han har gett i arv en psalm i den nu gällande svenska psalmboken, Låt gråten
och klagan få stillna (PSB 1986, 623). Till psalmbokens medeltida skatter hör
även Venatius Fortunatus korshymn (PSB 1986, 456). Hans påskpsalm Pange
lingua gloriosa (Upp min tunga att lovsjunga, PSB 1986, 147) utgör en del av
korshymnen.

Under medeltiden blev kyrkosången inte någon homogen företeelse. Efter
hand började vissa liturgiska centrum som Antiokia, Alexandria, Bysantion och
Jerusalem utveckla helt egna musikaliska och liturgiska former. Så småningom
blev det Rom som med den s k gregorianska kyrkosången trängde undan alla de
övriga sångstilarna.

Den ambrosianska sångens friskhet och rytm förvandlades till ett entonigt,
musikaliskt bundet talande. Det utmärktes av höjd röst i början och sänkt röst i slu-
tet av satsen. Påven Gregorius I den store (540–604) som eventuellt svarade för
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den nya stilen menade att den tvingade sångaren att tänka mera på orden än
tonerna (Hagelin 1953, 20). Det finns motsatta uppfattningar om Gregorius fader-
skap angående den gregorianska sångtraditionen (Haapalainen et al. 1988, 22).
Samtidigt som Gregorius ordning blev allenarådande blev det också slut på för-
samlingssången i gudstjänsterna. Det gregorianska sättet att sjunga visade sig att
vara så svårt att det krävde grundlig övning. Detta resulterade i att en speciellt
utbildad kör tog församlingens ställe. För allmänhetens del blev endast halleluja-,
amen- och Kyrie eleison-svaren. Annars var det först med reformationen vanligt
kyrkofolk fick tillbaka sin rätt att vara delaktig i kyrkosången. Till Kyrie eleison-
omkväden började man på 1100-talet foga korta verser som kallades leiser. De
korta strofer som halleluja förenades med hette sekvenser. Leiser och sekvenser
utgjorde början på psalmsång på modersmålet. En av de bäst kända sekvenserna
från den senare medeltiden är Dies irae som handlar om den yttersta domen.
Denna hymn (PSB 1986, 634) brukar tillskrivas den betydande diktaren Tomas av
Celano (ca 1190–1260). Utom leiser och sekvenser tillkom vissa andliga folkvisor
med blandad text på latin och modersmålet. Den kändaste av dessa är den från tys-
kan härstammande In dulci jubilo sjunger på jorden bo (PSB 1986, 433).

Den nya gregorianska sångstilen var även orsaken till att psalmdiktning stan-
nade av. Århundradena efter Gregorius var det ont om folk som skrev kyrkosång.
En av de få var Hrabanus Maurus (ca 776–856) vars hymn Veni creator spiritus
översattes till svenska av Olavus Petri och är bevarad i den svenska psalmboken i
Frostensons nyöversättning (PSB 1986, 50). Från 1000-talet härrör den latinska
pingsthymnen Veni Sancta Spiritus (PSB 1986, 361). Bland den medeltida hym-
nens topprestationer får man räkna också den helige Franciscus Solsången som i
Hartmans bearbetning bevarats i 1986 års psalmbok (PSB 1986, 23).

Som den äldsta nordiska psalmen brukar man betrakta Then signade dagh som
troligen sjungits i hemmen på julmorgonen (Hagelin 1953, 28). Den har i sin katol-
ska form alltså inte varit någon kyrkopsalm utan en andlig visa (Liedgren 1952,
12). Under tidernas och psalmböckernas lopp har Den signade dag genomgått så
många bearbetningar att den ursprungliga lydelsen endast kan spåras i psalmens
första och fjärde strof. Dess äldsta kända medeltidstext är från Vadstena kloster
och bevaras numera på Uppsala universitetsbibliotek (Arvastson 1975, 25).

Om Luther vet man att han redan tidigt insåg sångens förmåga att ena och mis-
sionera (Nisser 1987, 11). Sarelin (Sarelin 1998, 139) hävdar efter Röbbelen att
hans mål i psalmdiktningen endast var att förkunna Frälsaren Jesus Kristus. Refor-
mationens princip att låta folk höra Guds ord på sitt eget modersmål utgjorde med
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själva Luther i spetsen början på protestantisk psalmdiktning. Sitt inte helt obetyd-
liga upphov hade den dock i den tidigare kyrkovisan allt ifrån Psaltaren.

2.2 Den svenska psalmboken

Det var med Gustav Vasa som det moderna Sveriges gestaltning fick sin början.
Politiskt innebar detta Kalmarunionens slutgiltiga upplösning och religiöst det fak-
tum att Sverige lösgjorde sig från Rom och blev evangeliskt samtidigt som de
katolska institutionerna så småningom utrotades. Nedan skall jag behandla den
evangeliska psalmens tillkomst och utveckling.

Avsnitt 2.2 grundar sig huvudsakligen på Liedgren (1952), Hagelin (1953),
Arvastson (1975), Nisser (1987, 2005b), Kjellberg (2002), Olsson (2002) och
Selander (2003).

2.2.1 Reformationens psalmförsök

Den religiösa revolutionens svenska röst var Olavus Petris (ca 1493–1552). Efter
två år som Luthers lärjunge i Wittenberg återvände denne till Sverige hösten 1518.
Litterärt började reformationen göra sig gällande inom några år. Redan i augusti
1526 utkom av trycket Thet nya Testamentet på swensko, Nya testamentet på
modersmålet. Vem som var översättaren vet man inte, men initiativet kom från
Gustav Vasa som 1523 låtit utropa sig till kung. År 1529 utgavs handboken som
innehöll två psalmer på svenska (Arvastson 1975, 33). Enligt Hagelin (1953, 54)
är det möjligt att Olavus Petri redan 1526 utgav en samling på åtta psalmer. En
utvidgad upplaga, Några gudliga visor, publicerades 1530. År 1536 utkom
Swenske songer eller wisor som är den första, fullständigt bevarade svenska
psalmsamlingen. År 1543 möts namnet Den svenska psalmboken för första
gången. Åtminstone åren 1549 och 1567 utkom psalmsamlingar (NISL I 1967,
297). Psalmerna är anonyma, men en väsentlig del av dem är sannolikt översatta
eller bearbetade av Olavus Petri, men han har också egna psalmer. Hans bror, Sve-
riges första evangeliska ärkebiskop Laurentius Petri, har antagligen också medver-
kat i psalmarbetet. Olavus Petris psalmer är sakliga och undervisande små predik-
ningar som saknar all lyrisk egenart. I 1986 års psalmbok finns fjorton psalmer
som bär Olavus Petris arv. Två till namnet kända femtonhundratalspsalmister kan
ytterligare nämnas. Laurentius Petri Gothus (ca 1530–1579) psalm En syndig man
låg sänkt i syndens dvala (PSB 1986, 533) finns med i den nu gällande psalmbo-
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ken. Så finns också Laurentius Laurinus (1573–1655) allhelgonadagspsalm I him-
melen, i himmelen (PSB 1986, 169) som han skrivit till minne av sin hustru.

I gudstjänsten blev psalmen ett fast liturgiskt element först i 1571 års kyrko-
ordning (Liedgren 1952, 13) då ett antal psalmsamlingar redan hade utkommit.
Reformationstidens iver med tryckta kyrkovisor verkar desto konstigare, då man
tar hänsyn till den så gott som obefintliga läskunnigheten bland allmogen i 1500-
talets Sverige. Hagelin hänvisar också till svårigheten att få svenskarna ”att sjunga
på ett vackert och värdigt sätt” (Hagelin 1953, 57). Det av reformatorerna klagade
”skrålet och vrålet” vid gudstjänsterna kan knappast jämföras med dagens behärs-
kade psalmsång och övrigt musicerande i vilken som helst svensk landsortskyrka.

På den finländska sidan kan nämnas den av studenten Theodoricus Petri Rutha
år 1582 utgivna Piae cantiones av vilka emellertid en stor del har mellaneuropeisk
härkomst. Samlingen innehöll medeltida mariasånger och andra latinsånger som
av en åboländsk präst omarbetats i protestantisk anda (Arvastson 1975, 34). Denna
samling som representerade en lång sångtradition användes in på 1700-talet och på
sina håll även senare (Kjellberg 2002, 289) och blev på nytt återfunnen av 1900-
talets kyrkokörer. En annan samling av finländskt ursprung är av Sigfrid Aron
Forsius (ca 1550–1624). Även i hans utgåva ingick översättningar av äldre latin-
sånger.

2.2.2 1695 års psalmbok, den karolinska psalmboken

Det på 1500-talet inledda psalmboksarbetet och utgivandet av samlingar fortsatte
på 1600-talet. Åren 1621 och 1645 försökte man genom de sk Uppsalapsalmböck-
erna få till stånd samlingar med officiell giltighet, men resultatet blev klent. I de
olika stiften utgav man särskilda stiftpsalmböcker (Nisser 1987, 12). Reforma-
tionstidens och den begynnande stormaktstidens psalmer var i allmänhet högst
medelmåttiga. Mot slutet av 1600-talet fick psalmen dock konstnärligare drag
genom Samuel Columbus (1642–79), Lasse Lucidors (1638–74), Jakob Arrhenius
(1642–1725) samt Haquin Spegels (1645–1714) diktarskap. Kung Karl XI tillsatte
1691 en kommitté med uppdraget att ställa samman en enhetlig psalmbok för hela
riket (Olsson 2002, 290). Kommitténs ordförande blev Jesper Swedberg (1653–
1735), sedermera rector magnificus vid Uppsala Akademi och biskopen i Skara.
Uppdraget resulterade år 1694 i den swedbergska psalmboken på 482 psalmer som
Swedberg på egen bekostnad lät trycka. Samlingen kritiserades dock för bristande
renlärighet, till och med kätteri, och blev indragen. Efter åtskilliga ändringar och
slopningar stadfäste kungen Then Swenska PsalmBoken, den karolinska psalmbo-
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ken, den 9 december 1695. Denna första enhetliga psalmbok för Sverige bestod av
413 psalmer, av vilka endast ett par av Swedberg. Den svenska 1986 års psalmbok
har fyra swedbergska originalpsalmer och tolv som han har översatt eller bearbe-
tat. Alla de ovannämnda 1600-talspsalmisterna var representerade i den karolinska
psalmboken som kallas också för Gamla Psalmboken. Den kändaste, mest älskade
och mest sjungna psalmen som sedan 1695 burit den svenska psalmtraditionen
ända till vår tid är säkert Den blomstertid, möjligen författad av Israel Kolmodin.
Den karolinska psalmboken blev en verklig folkbok. Innan den avlöstes tog man
av den 250 upplagor med inalles 1 500 000 exemplar (Nisser 1987, 14). Den upp-
spirande väckelsevågen i landet resulterade i att det vid sidan av den officiella
psalmboken utkom även privata sångsamlingar som pietisternas Mose Och Lamb-
sens Wisor 1717 samt den herrnhutiska Sions sånger åren 1743–45.

2.2.3 1819 års psalmbok, den wallinska psalmboken

Ingen psalmbok tål tidens skiften. Språket föråldras, under årtiondenas gång för-
ändras språkformer, orden får nya betydelser eller kommer rent av ur bruk. Så var
det även med Gamla Psalmboken. Också dess religiösa innehåll väckte allt större
kritik. Nya idéella strömningar, upplysning, pietism, romantik, den nya vitterheten
och väckelserörelserna hade alla sin egen uppfattning om hurdan en tidsenlig
psalmbok skulle vara. Sedan 1750-talet gjordes det redan försök att förnya psal-
men.

Psalmbokskommittéer tillsattes och upplöstes, men det var först den år 1811
tillsatta kommittén som utgav det första beaktansvärda förslaget år 1814. På denna
grund avfattade J. O. Wallin sitt storslagna monument, 1819 års psalmbok. Hans
princip var att psalmboken inte endast skulle vara till för gudstjänster, den skulle
vara hela folkets moraliska och religiösa uppfostrare, allom allt. Och den var
ämnad såväl att läsas som sjungas (Hagelin 1953, 173). Wallin själv hade skrivit
140 av psalmbokens 500 psalmer och bearbetat eller översatt ungefär lika många.
Övriga produktiva författare i 1819 års psalmbok är Franzén, Geijer, Hjertén,
Åström och Ödmann. Omkring 200 psalmer ur Gamla Psalmboken, mer eller min-
dre omarbetade, accepterades med. Där den karolinska psalmboken var en folkbok
var den wallinska med sin höga poetiska standard en psalmbok för bildade och
akademiska kretsar (SOU 1985: 17 del 2, 7).
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2.2.4 Kritik mot 1819 års psalmbok. 1900-talets krav på psalm och 
psalmbok. 1937 års psalmbok

Wallins psalmbok tog inte hänsyn till den levande väckelsens behov. Vid sidan av
de aktiva väckelserörelserna hade flera frikyrkliga samfund bildats under mitten av
1800-talet. Genom dem hade väckelsesången gjort sig gällande som ett komple-
ment till kyrkopsalmen. I väntan på en reviderad svensk psalmbok utgav olika
rörelser och samfund ett antal folknära sångböcker som utgjorde tänkvärda tävlare
till den officiella psalmboken.

En av frågorna på det första allmänna kyrkomötet i Sverige 1868 gällde revi-
sionen av psalmboken. Därefter behandlades förnyelsen på nästan varje kyrko-
möte. Ny kraft fick revideringskravet genom Uddo L. Ullmans, senare Strängnäs-
biskopens, lektorsavhandling Om den kyrkliga psalmboken (1871) (Selander 2003,
322). Igen arbetade åtskilliga kommittéer och flera förslag gjordes. Ansedda
psalmexperter, Torén, Söderblom, Liedgren, Alin, Nilsson, Evers m fl deltog, men
den nya psalmboken lät vänta sig. Äntligen ledde det hela till kompromiss. Beho-
vet av nya psalmer löstes 1921 genom ett psalmbokstillägg, Nya Psalmer, psal-
merna 501–673, som tillsvidare och försöksvis skulle användas samtidigt med den
wallinska boken.

Arbetet fortsattes. År 1933 fick biskopen J. A. Eklund i uppdrag att ensam
avfatta ett förslag till ny psalmbok för Svenska kyrkan. Resultatet tillfredsställde
inte de ansvariga sakägarna, och 1934 tillsattes åter en kommitté, denna gång med
biskopen Erling Eidem som ordförande. Efter många om och men samt flera per-
sonskiften i kommittén avslutades psalmboksarbetet på kyrkomötet i november
1936. Den av kungen gillade och stadfästa 1937 års psalmboken omfattade 600
psalmer av vilka 337 var wallinska, mestadels oförändrade, 131 från 1921 års till-
lägg och 92 nytillkomna. I denna psalmbok var den tyska psalmens andel reduce-
rad. I stället antogs flera psalmer av anglosaxiskt ursprung. Likaså var de nordiska
grannländerna representerade. De nytillkomna psalmernas stöttepelare var
Beskow, Eklund, Evers, Liedgren och Nilsson. Den finlandssvenske Runeberg var
representerad med sju psalmer som också väckelsepsalmisten Sandell-Berg. Även
den yngsta svenska psalmistgenerationen som Hildebrand och Frostenson fick
debutera i 1937 års psalmbok.

2.2.5 1986 års psalmbok

Efter hand växte missnöjet med 1937 års psalmbok. Att göra psalmsång uttrycks-
fullare var en strävan överallt i den sjungande kristenheten. Internationellt innebar
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slutet av 1950-talet och början av 1960-talet ett genombrott för en ny andlig visa
med enklare ordval och innehåll. I Sverige fick studentprästen Rune Pär Olofssons
lilla skrift Ny psalmbok (1958) stor uppmärksamhet och blev impulsen till den
verksamma revideringsdiskussionen. Olofsson ingrep speciellt den gällande
psalmbokens föråldrade eller rent av bristande knytning till de rådande samhälls-
förhållandena, men även dess övriga innehåll och form. Något senare än Olofssons
uppsats utkom poeten Bo Setterlinds debattskrift Psalmer i atomåldern (1960). De
första tecknen på den vaknade svenska psalmivern utgjordes av samlingen Kyrko-
visor för barn (1960) samt bildandet av Hymnologiska institutet på initiativ av
Anders Frostenson samma år. Kyrkovisor för barn, senare enkelt Kyrkovisor, fick i
snabb takt på många år ett inofficiellt psalmbokstilläggs roll. Hymnologiska insti-
tutets stora förtjänst vid psalmrevideringens tid var att få författare och tonsättare
att samverka.

År 1969 tillsattes en fem mans psalmkommitté under ledning av docenten, stu-
dierektorn Ulf Björkman. Kommittén bestod av teologer och musiker. Den kom-
pletterades, medlemmar avgick och ersattes och arbetet omorganiserades (Per Olof
Nissers elbrev till Arja Nerkko-Runtti 28.1. 2004). Dess resultat blev tre omgångar
Statens Offentliga Utredningar (1975, 1981 och slutbetänkandet 1985). Kommit-
tén samarbetade med de samtida norska och finländska kommittéerna och likaså
med 1968 års kyrkohandbokskommitté. Under det pågående arbetet utgavs 1971
ett provhäfte och två officiella psalmbokstillägg, Psalmer och visor 76 (1976) samt
Psalmer och visor 82 (1982). Samtidigt utgavs de anslutande koralböckerna. Kom-
mitténs verksamhet var ideligen föremål för livligt diskuterande. Till och med
psalmbokens namn ingreps (Edqvist 1986, 197–199). Den 29 augusti 1986 beseg-
lades kommitténs arbete med att Kyrkomötet antog den nya psalmboken, en melo-
dipsalmbok. Det gällde den första svenska psalmbok som inte ”gillades och stad-
fästes av konungen”.

I den nya psalmboken delar Svenska kyrkan de 325 första psalmerna med tret-
ton övriga kristna samfund. Hela den nya psalmboken delas med Evangeliska Fos-
terlands-Stiftelsen. Även annars är psalmboken ekumeniskt präglad. Innehållet tar
hänsyn till de samhällsförändringar Sverige i synnerhet under efterkrigstiden
genomgått samt de nya utmaningar det instundande nya årtusendets kyrka ställs
inför. Utmärkande är socialetikens dominerande framträdande (Hartman 1975,
20). Den nya psalmboken har betydande bärkraft i tid och rum. Det finns psalmer
från biblisk tid till 1980-talet. Texter från 1900-talet utgör 38 % av psalmbokens
innehåll (Nivenius 1986, 196). Vid sidan av inhemska och europeiska psalmer
finns det texter från Asien, Afrika och Amerika. Vidare finns det psalmer på främ-
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mande språk. I språkligt avseende kan konstateras att ålderdomliga ord och gamla
böjningsformer (verbens pluralformer) har avskaffats och meningsbyggnaden för-
enklats. Psalmerna har blivit kortare, de har mindre antal strofer med mindre antal
ord. Orimmade texter har gett diktarna möjligheter till ledigare författning och
öppnare vyer. De produktivaste psalmisterna i 1986 års psalmbok är Frostenson,
Hallqvist, Hartman, Norberg, Setterlind och Melin, författare som representerar
båda könen samt såväl teologer som lekmän.

2.3 Psalmförfattarna

2.3.1  Inledning

Nedan skall jag presentera de författare vars psalmer jag i avhandlingen behandlar.
Framställningen grundar sig på följande källor: Arvastsons Svensk psalm genom
tiderna (1975), Hagelins Så tillkom vår psalmbok (1953), densammes De som
skrev våra psalmer 1–2 (1944–53), Oscar Lövgrens Våra psalm- och sångdiktare
(1939), Nissers artiklar i den av honom redigerade boken Vår nya psalmbok
(1987), Olle Nivenius Psalmer och människor (1991), Svenskt författarlexikon 1–7
(1942–1981), Svensk illustrerad litteraturhistoria 5–6 (1985), Biografisk matrikel
över Svenska kyrkans prästerskap (1970), Matrikel för Svenska kyrkan (2005),
Nordisk familjebok (1904– och 1960–), Nationalencyklopedin 1 (1989), Svenska
män och kvinnor 1–8 (1942–55), Vem är det 1987 (1986), 1991 (1990), 1993
(1992), 1999 (1998) samt Vem är hon. Kvinnor i Sverige. Biografisk uppslagsbok
(1988). Övrig referenslitteratur anmäls särskilt för varje författare. För vissa förfat-
tares del, i synnerhet när det gäller den yngsta psalmistgenerationen, har det varit
svårt att få uppgifter. I sådana fall har jag utnyttjat internet. Biografierna nedan är
olika grundliga dels beroende på tillgängligheten av uppgifterna, dels därför att jag
med avsikt skrivit utförligare om författare som är kända även för sina andra för-
tjänster. Detta också angående författare som är representerade med färre psalmer.
Biografierna framställs i alfabetisk ordning enligt århundrade. Varje biografi
avslutas med ett kort prov på den aktuella författarens psalmistiska budskap.

Det är kanske av behov att med några ord allmänt diskutera de behandlade
psalmförfattarna. 1700-talisterna var alla män och bara Geijer var inte teolog.
Endast två av dessa sju var utan doktorsgrad, tre var professorer och två biskopar,
en var finlandssvensk. Bland 1800-talisterna fanns det redan två kvinnor. I denna
grupp på 13 psalmister var det fyra som inte var teologer. Sex var doktorerade, där-
till Beskow hedersdoktor. Två var professorer och en biskop. Två var finlands-
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svenskar. Runeberg var prästvigd, men inte teolog, Beskow var teolog, men inte
prästvigd.

Antalet kvinnor i gruppen 1900-talister har stigit till sju av 28. En dryg tredje-
del, dvs tio, har inte teologisk utbildning. Åtta är doktorer, därtill Bylock, Frosten-
son och Hallqvist h.c. Fyra är professorer och tre biskopar. En är finlandssvensk.

2.3.2 Biografierna

1700-talisterna

Franz Michael Franzén (1772–1847)

Den äldsta av de fyra finlandssvenska psalmförfattarna i mitt material, Frans
Michael Franzén, föddes i Uleåborg 1772 i en ansedd och förmögen familj. Efter
skolgången i Uleåborgs trivialskola skrev han in sig vid Akademien i Åbo där
själva Porthan ledde hans studier. Sjuttonårig promoverades Franzén till magister
med stor heder. Han fortsatte studierna i Uppsala där han steg i offentlighet som
diktare.

Efter åren som professor i historia och etik i Åbo flyttade Franzén till Sverige
då Finland förenats med Ryssland. Hans längtan efter ett stilla liv på en trivsam
prästgård på landet förverkligades i Kumla församling, om han ock där saknade
både sin hembygd och sin umgängeskrets i Åbo. De flesta av Franzéns psalmer
kom till i prästgårdens lummiga park. Kumlaåren följdes av kyrkoherdetjänst i
Stockholm, och 62 år gammal tillträdde han biskopssätet i Härnösand. Hans tretton
biskopsår innebar outtröttligt arbete för det väldiga Norrlands bästa. Franzén dog i
Härnösand 1847.

Under sitt liv var Franzén uppskattad både som diktare och som präst, men
hann också med tre äktenskap. Bl a var han ledamot av Svenska Akademien och
psalmbokskommittén. Hans friska lyrik lästes på båda sidorna om Bottniska viken.
Hans enkla verser om vardagens lycka, skrivna i enkelt, men uttrycksfullt språk
utgjorde en välkommen kontrast till den konstlade gustavianska diktningen. Fran-
zéns psalmer täcker mångsidigt det kristna livet från kyrkoårets fester till bibelpa-
rafraser, kyrkliga förrättningar och sökande efter Gud. Utom lärd man och skald
var han religiös sedan barndomen. Det var dock den prästerliga banan och mot-
gångarna i eget liv som gjorde honom till en kristen tänkare och psalmist, en som
visste var han hade sin tillflykt: ”Han som den gode Herden är, Han mina steg led-
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sagar. Han som gav livet för sin hjord, Än med sin Ande och sitt ord Är när oss alla
dagar” (PSB 1819, 119: 1).

Mitt material omfattar 23 psalmer av Franzén samt ett ungefär lika omfattande
parti av hans övriga produktion. Utom de ovan presenterade källorna har jag
använt Irma Sorvalis artikel Franz Michael Franzén (1984) i den av henne utgivna
publikationen En skrift om Franz Michael Franzén (1984) samt Otto Sylwans pre-
sentation om skalden i Sengustavianerna (1922).

Erik Gustaf Geijer (1763–1847)

Erik Gustaf Geijer föddes 1763 i en medelklassfamilj på Ransäters bruk i Värm-
land. Hans studier inleddes hemma genom privatundervisning. Tolvårig skickades
han till skola till Karlstad och universitetsstudierna började han i Uppsala hösten
1799 och blev magister 1806. Under studietiden blev kamratlivet med värmländ-
ska vänner betydelsefullt för honom. Ur denna grupp gestaltade sig Götiska för-
bundet i vars tidskrift Iduna Geijer fick sina götiska dikter utgivna. Geijer blev
utnämnd till docent och senare, år 1819, till professor i historia. Året innan hade
han gift sig. Han dog 1847.

Den lyckliga barndomen i det kulturintresserade hemmet samt nära kontakt
med såväl den fagra värmländska naturen som det hårda arbetslivet gav Geijer
mångsidig vägkost för livet. Geijers poetiska anlag erkändes tidigt; redan 1803
belönades hans författarskap med Svenska Akademiens stora pris.

Fast religiösa kretsar inte var väsentligast för Geijer blev han en av de ”skick-
liga författare” (Hagelin 1953, 198) som skickade psalmförslag till den nyss satta
psalmbokskommittén. Det sägs att han 1812 på två veckor skrev sexton psalmer.
Under senare år utvecklades han som psalmist och visade precis som som förelä-
sare i historia, såväl tankarnas klarhet som ypperlig form. En fördjupning i förfat-
tarens kristna livssyn tvingade honom att så småningom avstå från sin politiska
konservatism, något som resulterade honom i isolering från sin förra omgivning.

Mitt material omfattar åtta psalmer av Geijer i 1819 års psalmbok. I sina psal-
mer betonar han faderstron, och det som utgör mitten i allt är den personliga Kris-
tusupplevelsen där försoningen är viktigast: ”Åt alla samma tröst du bar, Åt kon-
ungen och trälen: Ett hopp, en tro, en mildrik Far Och, vem botfärdigt hjärta har,
Förlåtelse, försoning” (PSB 1819, 72: 3).
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Samuel Hedborn (1783–1849)

Samuel Hedborn räknas till nyromantikerna. Han var medlem i den ungdomliga
uppsalasammanslutningen Musis amici, Musernas vänner, även om han aldrig
nådde den belästhet som de övriga i gruppen utmärktes av.

Hedborn föddes 1783 i ett fattigt soldattorp i Heda socken. Han lärde sig läsa
och skriva först av modern, senare av byskräddaren. Först vid sexton års ålder fick
han tillfälle att komma i Linköpings trivialskola, då hans far hade insett att sonen
inte var född till plogen. Våren 1806 kom han till Uppsala och blev prästvigd i
Linköping 1809. Under studietiden och som informator hos bättre bemedlade
familjer hade Hedborn fått smaka på ett annat slags liv än det hans enkla härkomst
bjöd på. Det var därför inte något under att lantprästens kall på en liten ort inte till-
fredsställde honom. Redan efter ett år var han tvungen att be om tjänsteledighet för
själslig sjukdom. Hans svårmodsperiod räckte i åren 1810–14. Det var de litterära
kamraterna i Musis amici som hjälpte honom att så småningom övervinna sin
melankoli. Våren 1812 flyttade han till Stockholm där Wallin skaffade honom en
lärartjänst. Då han återhämtat sig efter sjukdomen tog han pastoralexamen och
utnämndes till extraordinarie hovpredikant. År 1820 flyttade han till hemorten och
blev kyrkoherde i Askeryds och Bredestads församlingar. Sina återstående dagar
levde han där och dog 1849.

Det är sannolikt att största delen av Hedborns världsliga dikter författades före
1810 då han drabbades av sjukdomen. För allmänheten blev de kända genom fos-
foristernas Poetisk kalender. Det sägs att Hedborns nyromantiska diktning var
mera som imitation, inlärd (SIL 5, 192). Ändå var hans sonetter tekniskt bland den
nya skolans bäst skrivna.

Perioden som själsligt sjuk betydde inte endast en olycka för Hedborn. Under
denna tid utvecklade han sig till religiös skald. Hans märkligaste psalmdiktningsår
var 1811 då han i Uppsala vistades hos Atterbom och Palmblad. Enligt Atterbom
var Hedborn ”en egendomlig förening av bonde, skald och präst” (SIL 5 1985, 45).
Från sina anspråkslösa barndomsförhållanden bar han något av folkets romantik
och barndomens tro som på ett fint sätt gick in i varandra i hans psalmer. Hedborn
ansåg att psalmerna borde vara ”kristliga, enfaldiga och sublima” (SIL 5 1985
198), sådana som allmogen förstår. En sak för sig är om han själv alltid lyckades
med att följa sin princip.

Det egendomliga i Hedborns psalmer är att de, trots skrivna i de dystraste
melankoliåren, är genomträngda av glad förtröstan och en överraskande ljus syn
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på tillvaron. ”Jag kan trygg i Herren vila. Så i glädje som i sorg” (PSB 1819, 407:
8).

Johan Hjertén (1781–1835)

Johan Hjertén föddes i Öra 1781. Efter avslutade studier och kortvarigare anställ-
ningar kom hans livsgärning att utgöras av befattning som kyrkoherde i Hällstads
pastorat. Eftervärlden känner honom som psalmist. År 1814 blev han medarbetare
i psalmbokskommittén som en av Wallins förtroendepersoner. Hjertén beskrevs
som ”en man med godt hufvud och ädelt hjärta” (NFB 1909 11, 798). Han dog
femtiofyraårig 1835.

I den wallinska psalmboken hade Hjertén fem original- och två bearbetade
psalmer. Den ena av de sistnämnda har bevarats i den nu gällande psalmboken.
Utmärkande för Hjerténs psalmer är hans tillit till Guds älskande omsorg som
kommer fram i verserna ”Evad du gör, min Gud och Far, Likväl jag har Ej orsak
till att klaga. Var lugn, min själ, Gud vill dig väl; Han aldrig än Förskjutit den Som
på hans kärlek tröstar” (PSB 1819, 234: 1).

Johan Olof Wallin (1779–1839)

Sveriges största psalmförfattare genom tiderna, J. O. Wallin, föddes 1779 i Stora
Tuna i Dalarna i en familj med bondsk härkomst i många generationer. Fadern var
en underofficier som brukade sitt boställe; modern var av prästsläkt. Trots det fat-
tiga hemmet lyckades pojken med en del vänliga personers hjälp och i synnerhet
sina egna ansträngningar gå genom Falu trivialskola och Västerås gymnasium. Vid
tjugo års ålder blev han student i Uppsala och år 1803 var han magister. Efter hand
bestämde han sig för kyrklig bana och prästvigdes 1806 utan teologiska studier. År
1809 blev han dock teologie doktor och kyrkoherde i Solna. Den prästerliga karri-
ären fortsattes intill kyrkans högsta värdighet då han 1837 blev ärkebiskop. Sedan
skoltiden var Wallin intresserad av skönlitteratur och vann redan i unga år bety-
dande priser på området. Han blev ledamot av Svenska Akademien som trettioår-
ing 1810. Han dog 1839.

Wallin var en seg knogare som dränkte i sin arbetsbörda sina vardagssvårighe-
ter som vacklande hälsa och kärleksbekymmer. Han blev medlem i den 1811 till-
satta psalmbokskommittén. Hans första psalmhäfte som präglades av upplysning-
ens anda och ideal kom ut redan 1809. Det följdes av flera andra – år 1812 tillsam-
mans med Franzén. Allt detta kom att så småningom leda till 1819 års psalmbok
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där två tredjedelar av psalmerna är antingen skrivna, översatta eller bearbetade av
Wallin.

Efter sin neologiska utgångspunkt närmade sig Wallin efter hand den nya
romantiska skolan som hjälpte honom fri från de akademiska bojorna. Medvetet
intog han ändå en självständig position mellan de två skolorna (Tigerstedt 1971,
274). På väg från sitt första framträdande som psalmist till den fullbordade psalm-
boken hade Wallin förändrats en hel del. Så bekände han sin vördnad för de gamla
psalmerna utan att försöka lämpa dem efter tidens smak (Tigerstedt 1971, 275).
Bekant är Wallins uppfattning om hurdan psalmboken skulle vara. Den skulle
bjuda ”allom allt” (Liedgren 1952, 63).

Wallins suveräna grepp om psalmboksarbetet kommer fram i att han bearbe-
tade även sådana psalmer vars författare ännu levde och t o m hörde till kommit-
tén, t ex Hjerténs 129 i PSB 1819. Trots att Wallin i sitt offentliga uppträdande
gjorde ett intryck av en oberoende myndighet påverkades hans uppfattning om
psalmdiktning av skalder som Geijer, Franzén och Hedborn. Den wallinska psal-
men har forskats utförligt av en rad hymnologer. Det finns två punkter i Wallins
psalmer jag fäster speciell uppmärksamhet vid.

För det första är Wallins psalm en evighetslängtans psalm. Detta betonas även
i den del av hans dikter som inte direkt syftar på död och begravning. För det andra
söker Wallin medvetet det allmänna och gemensamma. Det finns inte många per-
sonliga psalmer i hans produktion. De var avsedda att passa på varje kyrkobesöka-
res läppar. Ett av de få undantagen utgörs av återlösningspsalmens verser ”I det
heligsta ingången, Han ock min förlossning funnit Och åt mig, i synder fången,
Frid och frihet återvunnit, Att jag, kärleksfull och trogen, Skulle i hans fotspår
sträva” (PSB 1819, 45: 7).

Mitt material omfattar 140 Wallins originalpsalmer och därtill hans övriga
produktion med en textmassa på 5406 ord. Som tilläggskälla i denna framställning
har jag använt E. N. Tigerstedts Svensk litteratushistoria (1971).

Johan Åström (1767–1844)

Johan Åström är den näst äldsta författaren i mitt material. Han föddes i Gävle
1767. Han blev student i Uppsala 1785, prästvigdes åtta år senare och avlade sin
FM-examen följande år. Efter några år som hospitalpredikant i Uppsala tjänst-
gjorde han som kyrkoherde i olika församlingar. Teologiedoktor blev han 1809.
Sin sista kyrkoherdebefattning hade han i Simtuna sedan 1820. Han dog 1844.
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Sedan 1807 hörde Åström till flera kommittéer för revisionen av kyrkliga
böcker i Sverige. Han deltog även i bibelöversättningsarbetet och som homiletisk
begåvning utgav han tre predikosamlingar. På Wallins begäran började han 1814
delta i psalmboksarbetet. Så småningom blev han Wallins ”yppersta hjälpreda”
(Hagelin 1953, 208). Hemma på sin prästgård var han produktiv; det blev nydikt-
ningar, översättningar och bearbetningar. Inalles finns det elva originalpsalmer av
Åström i den wallinska psalmboken.

I sina psalmer betonade Åström ideligen vikten att ha den kristna tron med i
levande liv, men även den allsmäktiga Gudens kärlek till människan och männis-
kans enastående ställning i skapelsen: ”Gud är den, som med ett ord Skapat him-
mel, hav och jord; Men av allt, som jorden bär, Mänskan honom kärast är” (PSB
1819, 29: 6).

Samuel Lorentz Ödmann (1750–1829)

Samuel Ödmann är den äldsta författaren i mitt material. Han är också den som
näst efter Wallin i 1819 års psalmbok har den största textmassan. Denna massa
delas på 24 psalmer.

Samuel Ödmann var född i Växjö 1750. Pojken uppfostrades på sin morfars
prästgård i Vislanda. Han tog studenten 1768, studerade för Linné botanik och blev
FK 1772. Ödmann var en framstående naturforskare, som ornitolog internationellt
ansedd. Året efter kandidatexamen prästvigdes han och blev med tiden kyrkoherde
i Gamla Uppsala. Under sina arbetsår i Stockholms skärgård var han ivrigt uppta-
gen av jakt och fiske. Trettiosexårig avslutade han sitt friluftsliv då han förkylde
sig vid säljakten. Då slöt han sig för resten av sitt liv i ett varmt och ovädrat rum
med tätt tillbommade fönster. Från detta rum ledde denna kedjerökare det andliga
och kulturella livet i Uppsala. År 1792 hade han blivit medlem av bibelkommissio-
nen och år 1799 utnämnts till teologieprofessor. Som universitetsman och kyrko-
politiker utövade han stort inflytande. Han var t ex konsistoriets mäktiga ledamot
utan att någonsin ha deltagit i dess möten. Sin skriftliga verksamhet skötte han
likaså från sängen. Som Wallin var Ödmann till en början neolog och närmade sig
senare den nyromantiska uppfattningen. Annorlunda än Wallin ville han dock för-
tydliga och modernisera språket (SIL 5, 1985, 389).

Tiden och psalmkommittéerna har tärt på det ödmannska arvet så att 1986 års
psalmbok har endast en av hans psalmer kvar, förkortad (PSB 1986, 542). Dock är
bönen som Ödmanns centrala element bevarad där så att det bedjande innehållet
för dagens församlingssångare är lika färskt som för kyrkobesökare på 1800-talet.
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Som för Linné var naturen för Ödmann en uppenbarelse av Gud (Hagelin I,
1974, 117). Detta kommer fram i hans sommarpsalm som han skrivit i sängen då
han inte på många år haft konkret kontakt med naturen: ”Av solens milda strålar
Förlänges glädjens dag, Och blommans knopp du målar Med färger och behag. Du
fröjdar alla väsen Med känslan av din nåd, Din dagg på låga gräsen Är ymnighe-
tens förebåd” (PSB 1819, 393: 1).

Som specialkälla för Ödmanns del har jag använt Fredrik Bööks presentation
av honom i Realistiska och romantiska författare (1922).

1800-talisterna

Svante Alin (1852–1930)

Svante Alin föddes 1852 i en hemmansägarefamilj i Skarstad. Vid sidan av sitt
praktiska församlingsarbete som kyrkoherde i Sventorp fortsatte han sina teolo-
giska studier till teologie doktorsexamen. Alin har skrivit diktsamlingar, dogma-
tiska verk och deltagit med sina skrifter i den kyrkopolitiska debatten i Sverige.
Som präst var hans specialämne psalmer. Han dog 1930 i en ålder av 78 år.

Alin deltog ivrigt i den kritik som riktades mot den wallinska psalmboken.
Därvid framförde han radikala förslag till att utgallra otidsenliga, sällan använda
och för församlingen avlägsna psalmer. Sitt eget psalmboksförslag utgav han
1903. I 1937 års psalmbok har Alin tre egna psalmer. Därtill finns där tre vilkas
översättning eller bearbetning han varit med om. Hans psalmer präglas av en äkta
luthersk grundton: ”Vår gärning ej gagnar Till salighetsgrund, Försvinner som
agnar I prövningens stund. På Kristus vi bygga, På honom vi tro” (PSB 1937, 161:
2).

Fredrik Natanael Beskow (1865–1953)

Natanael Beskow föddes 1865 som prästson i Hallingeberg. År 1883 blev han stu-
dent i Stockholm och inledde universitetsstudier i Uppsala. Han avbröt dock upp-
salaåren på en tid för studier vid konstakademin i Stockholm. Sin kandidatexamen
i teologi avlade han 1895. Teologie hedersdoktor blev han i Lund 1918. Han lät
inte prästviga sig, men tjänstgjorde dock som predikant i Djursholm där han också
var rektor för samskolan. Sedan ungdomen var Beskow intresserad av sociala och
etiska frågor. Hans samhälleliga strävanden samlades kring Birkagården för vars
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folkhögskola han var föreståndare 1916–30. Beskow var gift med sagoförfattarin-
nan Elsa Maartman.

Beskow var känd som flitig föredragshållare vid kristliga student- och ung-
domsmöten. Han var ledamot av både den kommitté som utarbetade 1921 års till-
lägg till 1819 års psalmbok och 1935 års psalmbokskommitté. Han har utgett tal-
rika skönlitterära och samhälleliga verk, predikningar samt skrifter på teologins
olika områden. Sina konststudier har han utnyttjat i altarmålningen i Djursholms
kapell.

I 1937 års psalmbok har Beskow sju egna psalmer. I lika många har han varit
med om att översätta och bearbeta. Hans psalmer bär hans sociala budskap, men
har stor tillit till Guds kärlek: ”Dignar jag maktlös, bruten, ner, Orkar ej livets
börda mer; Fader din kärlek dock bär mig” (PSB 1937, 29: 4).

Johan Alfred Eklund (1863–1945)

J. A. Eklund föddes 1963 i ett anspråkslöst skräddarhem. Skolvägen blev dock
öppen för honom. Han blev student i Uppsala och teologiekandidat 1890. Den
målmedvetna karriären fortsattes med docentur i apologetik och domprosteri i Kal-
mar. År 1907 blev han teologiedoktor och 1909 biskop i Karlstad vilken post han
innehade till 1938. Hans arbetsamma liv ändades 1945. Eklunds livsgärning hörde
nära ihop med den ungkyrkliga rörelsen. Han arbetade träget för psalmboksfrågans
lösning som i början på 1900-talet var aktuell i Sverige. Sålunda var han ordfö-
rande i psalmbokskommittén av 1908 och utgav sitt eget förslag 1934. Eklund har
en omfattande vitter och teologisk produktion. I sin predikosamling Kyrkans år
verkar han som homilet i sund och realistisk riktning.

I 1937 års psalmbok finns sju obearbetade psalmer av Eklund. Därtill har han
bearbetat och översatt främst från tyska och danska men även från engelska ett
trettiotal psalmer. Eklunds mäktiga och senare även omstridda psalm Fädernas
kyrka fick kämpa för sin hemortsrätt både i den nya svenska och den finlandssven-
ska psalmboken och förlorade båda kamperna. Den psalmen med skandinaviskt
inslag samlar Eklunds omsorg för såväl ungdom som fosterland och världsfred:
”Kristnade ungdom, dig gånge väl, Strid för Guds ära i Norden. Kämpa för frihet
åt bunden träl. Gud bringe friden till Sveriges själ; Gud bjude frid över jorden”
(PSB 1937, 169: 9).
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Edvard Evers (1853–1919)

Edvard Evers föddes i Uddevalla 1853. Fadern var stadskamrerare. Evers blev stu-
dent i Lund 1874 och prästvigdes fem år senare. Först tjänstgjorde han som kom-
minister i Stockholm; kyrkoherde i Norrköping blev han 1892. Vid sidan av för-
samlingsarbetet var Evers ivrigt med om att skapa den nya psalmboken. År 1902
utgav han sitt förslag till reviderad psalmbok och fyra år senare tillägg till 1819 års
psalmbok. Utom predikosamlingar och annan uppbyggelselitteratur samt olika
arbeten på hymnologins område skrev han historiska dikter och skådespel. Den
omtyckta samlingen av psalmer och sånger I helgedom och hem utkom 1917.
Evers dog 1919.

Med Evers fick den svenska psalmen tillbaka sin från väckelsesång avvikande
kyrkliga färg. I 1937 års psalmbok har han sex egna psalmer och ytterligare sju
psalmer vars bearbetning eller översättning han medverkat till. Den styrka och
visshet Evers kyrkovisa präglas av har bytts mot enkelhet i hans sistskrivna bland
1937 års psalmer: ”Du som i världen glömmes, Du som av mänskor dömmes, Kom
till Gud. Du som är hemlös vorden, Främling och gäst på jorden, Kom till Gud”
(PSB 1937, 264: 2).

Samuel Gabrielsson (1881–1968)

Samuel Gabrielsson är den yngsta artonhundratalisten i mitt matrial. Han föddes
som prästson i Mora 1881. Studentexamen tog han i Uppsala, blev filosofiekandi-
dat 1902 och teologiekandidat 1905. Sin livsgärning utförde han som kyrkoherde i
Rättvik. Gabrielsson var först och främst en praktikens prelat som blev känd för
sina ställningstaganden angående församlingsarbetet. Han dog 1968.

I 1937 års psalmbok representeras Gabrielsson av tre psalmer. Han fortsätter
den kyrkliga linje som öppnades av Evers. De stora kyrkfurstarna Luther och Wal-
lin skymtar bakom hans budskap med heliga facklor och skaparvilja. Nästan som
en dubbelgångare till Luthers Vår Gud är oss en väldig borg låter Gabrielssons
”Från tidevarv till tidevarv Ditt rike, Gud, skall stå. Din lära som ett heligt arv Från
far till son skall gå. I nya tiders morgonväkt Din kyrka för den unga släkt Din nåd
förkunna skall” (PSB 1937, 177:1)
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Karl Gustav Emil Liedgren (1879–1963)

Emil Liedgren var född i Rystad 1879. Han blev student 1897 och fortsatte sina
studier i Uppsala. Sin filosofiekandidatexamen avlade han 1900 och blev teologie-
kandidat 1905. Han disputerade 1921 och fick professorstitel 1939. Hans yrkes-
bana bestod av adjunktsåren i Örebro och lektorstjänst i Västerås till 1944. Lied-
gren bedrev djupgående studier i psalm- och hymndiktning och blev så små-
ningom en av Sveriges främsta experter på området med Wallin som specialitet.
Av hans Den svenska psalmboken (1910) togs nya upplagor om och om igen in på
1950-talet. Av hans övriga litterära verksamhet kan nämnas delen Neologien,
romantiken, uppvaknandet 1809–1823 i samlingsverket Svenska kyrkans historia
(1946). Liedgren dog i Västerås 1963.

Som medlem i 1935 års psalmbokskommitté både som bearbetare av äldre
psalmer och som organiserare av det hela hade Liedgren betydande förtjänster vid
skapandet av 1937 års psalmbok. Han var inte nöjd med resultatet som enligt
honom led av brådska och fördomar. Liedgrens personliga andel var sex original-
psalmer, penndrag av en expert såväl i språkligt som innehållsligt avseende. Den
nu gällande svenska psalmboken har bevarat fem produkter av Liedgren. Hans
gudsförhållande speglas klart i psalmen om den dunkla örtagården: ”För in mig i
din örtagård Och släck min törst i källan. Du vet ju allt vad i mig är, Du vet ock, att
jag har dig kär” (PSB 1937, 267: 4).

Lars Johan Paulinus Nilsson (1866–1951)

Paul Nilsson föddes i Längjum 1866. Hans far var folkskollärare. Nilsson tog stu-
denten i Skara 1886, blev teologiekandidat 1890 och prästvigdes följande år. Han
började som hovpredikant, fortsatte som komminister och kyrkoherde på flera
orter och stannade till sist i Sjogerstad. Vid sidan av sitt egentliga församlingsar-
bete tjänstgjorde han som regementpastor. Han nådde 85 års höga ålder och dog
1951.

Som skönlitterär författare debuterade Nilsson 1902. Han utgav ett antal läro-
böcker för folkskola, konfirmander och värnpliktiga. Därtill var han med om att
utarbeta tilläggsförslaget till 1819 års psalmbok. I 1937 års psalmbok hade Nilsson
sju psalmer av vilka sex finns kvar i den nu gällande Svenska psalmboken. Hans
psalmer kan anses höra till dem som har bestående värde. I synnerhet hans psalmer
som ansluter sig till kyrkoårets fester har blivit omtyckta. Även i församlingarna i
Finland sjungs Nilssons passionspsalm i Raittilas översättning som inledning till
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fastetiden: ”Se, vi gå upp till Jerusalem, Till staden den evigt klara. Oss Frälsaren
sagt, att där han är Vi skola med honom vara” (PSB 1937, 70: 4).

Jeanna Oterdahl (1879–1965)

Kaptensdottern Jeanna Oterdahl föddes i Uddevalla 1879. Sin yrkesexamen avlade
hon vid Högre lärarinnaseminariet i Stockholm. I över trettio års tid var hon
anställd vid Mathilda Halls skola i Göteborg. Hon var djupt inspirerad av sitt lärar-
kall och gjorde som föreläsare en stor insats i det svenska folkbildningsarbetet.
Därtill skrev hon flitigt. Närmast är hon ihågkommen för morgonandaktssamlingar
och övrig uppbyggelselitteratur. Ytterligare författade hon läroböcker för skolans
behov. Till hennes produktion hör även populärbiografiska böcker t ex om Selma
Lagerlöf och Fredrika Bremer. Oterdahl dog 1965.

Som trägen religiös diktare, fast kvinnlig, fick Oterdahl två av sina psalmer
med i 1937 års psalmbok. Båda finns kvar även bland dagens psalmer. Hennes jul-
psalm till Luthers melodi placerades 1937 i avdelningen ”Barn” men har numera
sin rätta plats bland kyrkoårets psalmer. Med en kvinnas konkretion beskrivs Jesus
uppväxt: ”Det växte upp och blev en man, Så god och vis, så stark och sann, Som
ingen förr på jorden var Och ingen sedan varit har” (PSB 1937, 516: 3).

Johan Ludvig Runeberg (1804–1877)

Johan Ludvig Runeberg föddes den 5 februari 1804 i Jakobstad. Åttaårig började
han sin skolgång först i Uleåborg, senare i Vasa. Fortsatta studier försvårades av
sjökapten-faderns plötsliga död som drev familjen i ekonomiska svårigheter. Det
sägs att den blivande nationalskalden skrev in sig vid akademin i Åbo i lappade
och ärvda kläder med endast 50 riksdaler i fickan (Hagelin I, 1974, 124). Under
studietiden var Runeberg tvungen att skaffa pengar genom att arbeta som informa-
tor i Saarijärvi och Ruovesi. Dessa år – fulla med naturupplevelser och bekantskap
med vanligt folk – kom att ha en otrolig betydelse för Runebergs författarskap.

Efter åren som informator återvände Runeberg till Åbo och slutförde sina stu-
dier i snabb takt. Efter Åbo brand flyttade han med universitetet till Helsingfors
och blev utnämnd till docent i vältalighet, en tjänst som han inte fick någon lön för.
Därför fick han skaffa sin utkomst genom olika slags tillfälliga arbeten. År 1837
fick han lektorstjänst i latin vid gymnasiet i Borgå där han blev bosatt ända till sin
död 1877.
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Sin första diktsamling utgav Runeberg 1830. Den följdes av en hel rad av den
finländska litteraturens grundstenar.

Hemifrån fick Runeberg inte något särskilt kristet arv, fast fadern studerat teo-
logi i Åbo i fem års tid. Runeberg var varken flitig kyrkobesökare eller ivrig
bibelläsare. Han stod ganska främmande för det kyrkliga livet. Det oaktat var han
ingalunda likgiltig för den kristna tron (Hagelin I, 1974, 122–123). Sina kristna
tankar uttrycker Runeberg tydligast i Den gamle trädgårdsmästarens brev (1837).
Genom sin lektorstjänst blev skalden ledamot av domkapitlet. För detta måste han
ta prästvigning. Utom ledamotsskapet vid domkapitlet utförde han aldrig några
prästerliga uppgifter.

År 1853 kallades Runeberg till medlem av psalmbokskommittén. Fast han då
redan var erkänd som landets förnämsta poet betydde detta för honom en ny land-
vinning. Runeberg blev psalmdiktare av pliktkänsla (Hansson 2003, 12). Under två
hela år ägnade han sig inte åt något annat än psalmarbete. Ofta var han ängslig
inför det för honom ovana arbetet. Psalmdiktningen blev av betydelse för hans
religiösa utveckling då han under arbetets år fick brottas med andliga frågor.

Såväl Runebergs val till psalmbokskommittén som senare även hans psalmer
väckte kritik i tidens religiösa kretsar, i synnerhet bland pietisterna som Runeberg
av gammalt inte stod på god fot med. Det var främst frånvaron av livets mörka
sidor i hans psalmer som pietisterna kritiserade honom för. Utmärkande för Rune-
bergs psalmer är hans betoning av människans barnaförhållande till Gud Fader.
Detta var betecknande även för hans bearbetning av gamla psalmer. 1695 års psal-
mer fick genom honom en varmare och ljusare ton (Hansson 2003, 20). På ett
övertygande sätt speglar Runebergs psalmer de två huvudmissionerna i hans per-
sonlighet. Hans fosterlandskärlek får uttryck i psalmen Bevara Gud vårt fosterland
(PSB 1937, 492). Friluftsmänniskan i Runeberg kommer fram i bilder och liknel-
ser från naturen: ”Som vattenfågeln dyker ned I fjärdens klara bölja Att minsta
fläck av stoft därmed Från sina vingar skölja” (PSB 1937, 172: 6).

Mitt källmaterial består av de sju psalmer av Runeberg som finns i PSB 1937
samt som prov på hans övriga produktion de dikter som diskuteras i 4.2. Vid sidan
av de i inledningen nämnda källorna har jag använt Karl-Johan Hanssons artikel
Runeberg i psalmboken (2003) i den av Birgitta Sarelin inför skaldens jubileumsår
redigerade festboken med samma titel som Hanssons artikel.
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Axel Fredrik Runstedt (1861–1933)

Axel Runstedt föddes i Beateberg 1861 som son till en jordbrukare. Han blev stu-
dent i Uppsala 1882, prästvigdes 1889 och doktorerade 1893. Avhandlingen hand-
lade om gradualpsalmen i Svenska kyrkans högmässa. Sin livsgärning gjorde han
som kyrkoherde i Gökhem. Han dog 1933.

Sin största insats inom Svenska kyrkan gav Runstedt som psalmist och med-
lem av flera psalmbokskommittéer sedan 1908. Tillsammans med Eklund och
Söderberg utgav han förslag till reviderad psalmbok 1913.

Två av Runstedts originalpsalmer i 1937 års psalmbok är bevarade även för
dagens församlingssångare. Skickligt diktar han om för gudstjänstfolket den
trygga psaltarparafrasen: ”Herren är min Herde god, Mig skall intet fattas. Han
mig för till källans flod, När av törst jag mattas. Han mig vederkvicker väl På de
ängar gröna, Där en ljuvlig ro min själ I hans vård får röna” (PSB 1937, 307: 1).

Carolina Wilhelmina Sandell-Berg (1832–1903)

Lina Sandell föddes år 1832 som dotter till prosten Jonas Sandell i Fröderyd. Efter
att ha mistat sin far vid en drunkningsolycka arbetade hon som hushållsförestånda-
rinna hos en präst i Jönköping. Hösten 1861 tog hon tjänst som sekreterare på
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen i Stockholm. År 1867 gifte hon sig med gross-
handlaren C. O. Berg. I huvudstaden blev Sandell-Berg bekant med den rosenian-
ska väckelsen och genom sin egen översättningsverksamhet med den anglosaxiska
väckelserörelsen.

Sin kristna syn fick Sandell-Berg på hemprästgården. Diktarskapet började
hon som ung; först handskrivet och anonymt, senare i kalendern Korsblomman
och åtskilliga tidningar och tidskrifter. Åren 1882–92 utkom hennes samlade
sånger i tre band. Dessa omfattade 650 dikter.

Det sägs att nyevangelismens klangfärg utgörs av tre toner, Kristus-tonen,
Kamp-tonen och Kanaan-tonen (Bolander 1954, 336–337). Utmärkande för San-
dell-Bergs psalmer är Kristus kors i medelpunkten samt den ständigt närvarande
hemlandstonen. Harling definierar hennes teman i psalmer som Jesusfokus, mis-
sionsperspektiv, skapelsen och himmelen (Harling 2003, 160–165).

Genom all Sandell-Bergs produktion skymtas inflytandet från övrig äldre eller
samtida sång. Wallin, Franzén och Runeberg har hon säkert bekantat sig med.
Bolander hävdar att Sandell-Berg ”var minst av allt någon originell och djupsinnig
kristen tänkare” (Bolander 1954, 139). Trots det eller därför har hennes dikter fort-
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farande en enastående popularitet. Enkla i formen innehåller de allt som allmänhe-
ten av kristet skaldestycke väntar: gedigen (om ock föga analyserande) bibelkun-
skap, trygg trosvärme och personlig upplevelse. Förgäves skriver Bolander inte
om henne att hon ”skrivit sitt namn i svenska fromhetslivets historia” (Bolander
1954, 127). Enligt Hagelin har Sandell-Bergs sånger i hög grad bidragit till att
stärka missionssinnet i Sverige (Hagelin I 1974, 128). Ett av hennes vanligaste
motiv var ju det centrala i kyrkans uppgift, missionen. Sin förkunnelse sammanfat-
tar hon med barnslig övertygelse: ”Vad han tar och vad han giver, Samme Fader
han dock bliver” (PSB 1937, 513: 5).

Mitt material består av de sju obearbetade psalmer av Sandell-Berg som finns
i PSB 1937. I 1986 års psalmbok finns 13 bearbetade psalmer av henne. Brügge
(Brügge 1993, 174) påpekar att Sandell-Bergs psalmer genomgått en innehållslig
censur både under hennes livstid och efter hennes död. En stor del av Sandell-
Bergs andliga visor är tonsatta av Oscar Ahnfelt. Det har skrivits åtskilligt om
henne och hennes författarskap. Så länge undersökningar om de mest älskade psal-
merna gjorts har det inte funnits någon där Sandell-Bergs psalmer fattats på ”tio-i
toppen”-listorna (Harling 2003, 11). I presentationen ovan har jag använt den per-
sonbild som Nils Bolander ger i Samfund och sångbok (1954), Anne Brügges arti-
kel ”Inspirationen heter Gud” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria (1993) och Per
Harling i Ett ögonblick i sänder (2003).

Erik Natanael Söderberg (1869–1937)

Natan Söderberg föddes år 1869 i Haverö där hans far var kyrkoherde. Han blev
student 1888 och filosofiekandidat 1893. År 1897 doktorerade han med en
avhandling om Samuel Hedborns levnad och ägnade sig därefter åt journalistik.
Åren 1911–29 var han huvudredaktör för tidningen Upsala och senare som medar-
betare i Nya Dagligt Allehanda.

Vid sidan av sitt arbete som tidningsman utgav Söderberg dikter, historiska
artiklar och ett flertal skrifter i hymnologi av vilka den kändaste är Den kristna
psalmen (1916). Åren 1908–19 var han ledamot av psalmbokskommittén och
utgav tillsammans med Eklund och Runstedt förslag till reviderad psalmbok.
Söderberg dog samma år 1937 som den nya psalmboken stadfästes av kungen.

I den ovannämnda psalmboken hade Söderberg fem egna psalmer av vilka två
gått i arv till nuvarande generation. Söderbergs psalmer präglas av tron på kyrkan
som ett fridens och trygghetens säte men även kärlek till medmänniskor: ”Får ej i
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vårt hjärta bo Kärleken till bröder, Död och kraftlös är vår tro, Ingen frukt den
föder” (PSB 1937, 240: 1).

Zachris Topelius (1818–1898)

Zachris Topelius föddes 1818 på Kuddnäs utanför Nykarleby i en läkar- och runo-
samlarfamilj. Redan i hemmet fick Topelius bra början på studier som fortsattes i
Uleåborg. Fjortonårig skickades han till Helsingfors där han läste för Runeberg
som han också bodde hos. Han tog studenten, blev magister och år 1847 doktor. År
1842 blev han huvudredaktör för Helsingfors Tidningar och därvid banbrytare för
den undersökande journalismen. Karriären fortsatte han som professor i historia
och rektor för universitetet. Sextioårig lämnade han tjänsten och flyttade till Björ-
kudden i Östersundom där han dog 1898.

På Björkudden skrev Topelius största delen av sin produktion; dikter, skåde-
spel, sagor och romaner. Sina största tjänster inom psalmdiktningen hade han som
medlem av psalmbokskommittéerna 1868–69 och 1875–79 vars verksamhet ledde
till den första finlandssvenska psalmbokens tillkomst 1888. Som medlem av kom-
mittéer översatte och bearbetade Topelius en mängd psalmer. Han författade också
ett antal psalmer av vilka endast en bråkdel ingår i 1888 års psalmbok. Orsaken till
ratandet var oftast att de hade alltför speciella syften som t ex ”När åskan går”
(Rosenqvist 1918, 89).

Sedan barndomen hade Topelius en religiös grundton i livet. Hans personliga
tro utvecklades under livserfarenheterna, vid kontakter med religiösa vänner och
genom bibelläsning. Någon teolog blev han inte. För honom var psalmen ”ingen-
ting annat än förkristligad folkpoesi” (Björkstrand 1991, 35).

De psalmer av Topelius som ingår i 1937 års psalmbok representerar utom det
varma och vackra i hans skaldekonst även det centrala i hans psalmdiktning. San-
ningens Ande var på skolandakternas tid bland ettor, Saliga de som bekant vid
begravningar. I sin vinterpsalm förödmjukas naturvännen Topelius under Guds all-
makt. Det för Topelius karakteristiska, konventionella slutet lyder: ”Upplys oss,
Herre, med ditt ord, Att vi på denna mörka jord Ifrån din väg ej vike, Och för oss
sist i Kristi tro Från dödens skugga, där vi bo, Till ljuset i ditt rike” (PSB 1937,
480: 5).

Mitt material innehåller de tre psalmer av Topelius som finns i 1937 års
svenska psalmbok. På samma sätt som Runebergs psalmer var Topelius psalmer
drygt över femtioåriga innan de utkom i en sverigesvensk psalmbok. I 1986 års
psalmbok har antalet Topelius psalmer stigit till fem av vilka tre är obearbetade.
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Topelius julpsalm finns dock i avdelningen ”Psalmer på andra nordiska språk”.
Som källor för Topelius del har jag använt V. T. Rosenqvists artikel Topelii psalm-
diktning i ”Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 137” (1918)
samt Gustav Björkstrands artikel Topelius som psalmdiktare i SFV-kalendern
(årgång 105, 1991).

1900-talisterna

Kerstin Anér (1920–1991)

Kerstin Anér föddes i Stockholm 1920. Fadern var en ansedd ekonomist. Efter uni-
versitetsstudierna tog hon filosofiemagisterexamen 1939 och blev filosofiedoktor
1948. Som journalist arbetade hon bl a på Idun och var litteraturkritiker på BLM
samt programproducent på Sveriges radio. Likaså var hon ordförande för Rädda
Barnens riksförbund i över tio år. Sedan 1976 tjänstgjorde hon som statssekrete-
rare för Utbildningsdepartementet och var riksdagsledamot åren 1972–83. Hon
dog 1991.

Anér har skrivit åtskilliga samhällspolitiska böcker. Hennes Gud är här
(1978), en politikers bönbok, väckte såväl häpnad som tacksamhet. På olika arenor
var Anér känd som flitig debattör med kristen utgångspunkt. Hon har berikat 1986
års psalmbok med en bearbetning och originalpsalmen Du är större än mitt hjärta.
I sin stridsskrift hade Setterlind efterlyst atom- och rymdpsalmer; nu var det Anér
som i denna psalm drog linjer från stjärnhemmelns oändlighet till den osynliga
atomen. Du är större än mitt hjärta är skriven redan 1946, ett år efter Hiroshima. I
psalmen bekänner Anér, en trogen bibelläsare, sin egen litenhet inför det stora: ”Ej
på mina svaga böner / eller tvivel vilar du, / som är större än mitt hjärta, / som är
evig; som är nu” (PSB 1986, 27: 3).

Göran Bertel David Bexell (1943– )

Göran Bexell föddes som prästson i Högsby julaftonen 1943. Vid sidan av sin
organist- och kantorsexamen gjorde han snabb akademisk karriär i Lund. Filoso-
fiekandidat- och teologielicentiatexamen tog han 1969, blev teologiedoktor 1975
och fick docentur. Professor i etik blev han 1990, var åren 1995–99 dekanus vid
teologiska fakulteten och blev rektor vid Lunds universitet 2003.

Bexell har deltagit i olika kommittéers verksamhet i Svenska kyrkan. Ledamot
av psalmkommittén var han 1970–83. Han har utgett ett flertal publikationer på
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den teologiska etikens område. På grund av sin utbildning som kyrkomusiker har
Bexell varit ett synnerligen nyttigt redskap för 1986 års psalmbok. Hans person-
liga insats består av texter till tre psalmer. Deras gemensamma budskap är den
mänskliga jämlikhetens förverkligande med Guds hjälp en gång i tiden: ”En gång
är löftets frösådd / Guds mogna säd. / Hungriga äter, / de blinda ser färger. / Trötta
får vila, de döva hör toner. / Folkslagen samlas / med jublande tårar” (PSB 1986,
637: 3).

Bexells biografiska uppgifter har kompletterats genom internet i adressen
http://sv.wikipedia.org./wiki/G%C3%B6ran_Bexell (10.08.06).

Nils Fredrik Bolander (1902–1959)

Nils Bolander är den äldste av nittonhundratalisterna i mitt material. Han föddes i
Västerås 1902 och var redan av börden psalmistiskt inriktad – far var musikdirek-
tör. Bolander blev teologiekandidat och prästvigdes 1925 och teologielicentiat
blev han 1929. Efter komministeråren i Hedemora arbetade han i Engelbrekts för-
samling i Stockholm. År 1950 blev han domprost och åtta år senare biskop i Lund.
Biskopsstolen innehade han bara ett år för han dog 1959.

Bolanders författarsksp består av dikter, predikosamlingar och övriga uppbyg-
gelseskrifter samt artiklar angående aktuella synpunkter på kyrkliga frågor. I mitt
arbete har jag använt hans Samfund och sångbok (1954) som källa.

Bolander har i 1986 års psalmbok endast en psalm. Dess inledningsord utgörs
av det bekanta stället ur Job: ”Herren gav och Herren tog”. Bolanders analysering
blir: ”Gav han, var det salighet, / lycka, som ej gränser vet. / Varje dag som drog
förbi / var en nåd med glädje i ” (PSB 1986, 562: 2).

Maj Kerstin Bylock (1931– )

Maj Bylock (f. Andersson) föddes 1931 i Visby där hennes far var länsveterinär.
Bylock avlade sin folkskollärarexamen i Göteborg 1953 och skötte olika lärar-
tjänster till 1961 varefter hon helt ägnade sig åt skrivandet. Hennes produktion
består av barn- och ungdomsböcker som behandlar många olika områden, böcker
för vuxna samt läromedel i historia, naturkunskap och religion. Speciella är hennes
”sommarlovsböcker”. År 2006 utsågs Bylock till hedersdoktor vid Karlstads uni-
versitet.

Bylocks enda psalm i 1986 års psalmbok är till för en jäktad nutidsmänniska
vars dag är ”fylld av oro och bekymmer”, vars sinne är ”tungt av ängslan” då
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”stress och trötthet ständigt tränger på”. Men trösten finns i att ”Guds Ande bor / i
djupet av ditt hjärta, / och av hans styrka / kan du krafter få ” (PSB 1986, 524: 3).

Angående Bylocks biografiska uppgifter se http://www.nykarleby.fi/bibliotek/
barnsida/boktartan/författare/majbylock.html (10.08.06).

Ylva Elisabet Eggehorn (1950– )

Ylva Eggehorn (f. Nilsson) föddes 1950 i Stockholm där hennes far var anställd
som museichef. Eggehorn tog studenten 1968 på Adolf Fredriks musikgymnasium
och bedrev därefter studier i Stockholm och Uppsala för teologiekandidatexamen.
Som journalist medarbetade hon bl a på Expressen, Månadsjournalen och Nu.
Sedan 1970 har hon varit verksam som föreläsare och författare. Hon var sekrete-
rare för psalmförfattargruppen och stilistisk expert för Bibelkommissionen.

Eggehorn har varit en produktiv skribent på vitterhetens och sakprosans
område. Redan trettonårig gjorde hon sin poetiska debut med diktsamlingen Havs-
barn (1963). Hon har utgett essäer, betraktelseböcker och en hel del översättningar
och läroböcker. Ur hennes penna är texten till oratoriet Maria gick genom törne-
skog (1987). Eggehorn har varit delaktig i Jesus-rörelsen och i synnerhet på 1970-
talet hade hon nära anknytning med den karismatiska rörelsen (Linder 1987, 88).

I 1986 års psalmbok framträder Eggehorn med tre psalmer. Enligt min mening
uttrycker alla samma omedelbara och tillitsfulla tro som titeldikten i Ska vi dela
(1970) där hon vid köksbordet delar en flaska Cocacola med Jesus. Psalmen Var
inte rädd som uppkommit i hjälplösheten inför flyktingarnas öde (Linder 1987,
88) väckte diskussion i psalmkommittéerna såväl på den svenska som den fin-
landssvenska sidan. Efter en hel del invändningar ratade den senare psalmens mest
omstridda andra strof: ”Han älskar dig, han väntar dig i kväll – / en kväll när du
förstår hans hemlöshet / och hur han längtar efter dina steg: / från evighet har han
stämt möte här” (PSB 1986, 256: 2).

Beskrivningen av Ylva Eggehorn grundar sig på Lennart Linders Väckelse-
sång och läsarpsalm (1987) samt internetuppgifterna i adressen http://albertbon-
niersforlag.se/200/201.ASP?Authorld==5862 (10.08.06).

Anders Frostenson (1908–2006)

I Loshult i Småland föddes St Georgsdagen 1908 en agronomson som kom att bli
centralgestalten för det svenska psalmarbetet i decenniers tid.
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Frostenson blev student i Eslöv 1925. Studierna vid Lunds universitet ledde
till filosofiekandidatexamen 1928 och teologiekandidatexamen 1933 då han också
prästvigdes. Sin långvarigaste prästanställning hade han i Lovö på Drottningholm
där han så småningom också nämndes till slottspredikant. Lovös kyrkliga miljö
kom att bli hans huvudsakliga psalmlandskap. År 1971 blev Frostenson pensione-
rad och tio år senare blev han hedersdoktor i teologi vid Lunds universitet. Fros-
tenson dog den 4 februari 2006 och är en av de få som fått officiell begravning av
Svenska kyrkan.

Som författare debuterade Frostenson 1931 med diktsamlingen Löftets båge.
Utom psalmer omfattar hans litterära produktion dikter, betraktelsesamlingar och
barnböcker. Om hans mångsidiga skapargåvor berättar de trettiotal kortfilmer han
producerat. Om Frostensons sätt att arbeta berättar Olofsson att författarens dikter
aldrig kom till vid skrivbordet. För den händelse att inspirationen överraskade
hade han fickorna fulla med papperslappar, men han kunde också skriva dikt i
snön vid skidspåret (Olofsson 1981, 183). En stor del av hans psalmer lär ha kom-
mit till på järnvägsstationer (Nivenius 1991, 23).

Frostenson utsågs till 1969 års psalmkommitté där han medverkade till 1984.
År 1977 grundade han sin stiftelse för att främja förnyelsearbetet med psalmer och
visor.

Frostenson kan anses som 1900-talets Wallin. Redan i 1937 års psalmbok var
han representerad med åtta psalmer. Då tiden inte var mogen för hans budskap
väckte hans psalmer så stor uppståndelse att han tystnade på mer än tio år. I 1986
års psalmbok har han medverkat med 146 psalmer i original, bearbetningar och
översättningar. Hans betyg i slaviska språk och engelska bidrog till hans ypperliga
översättargåvor. En stor del av Frostensons psalmer har fått plats i andra samfunds
sångböcker samt i andra länders psalmböcker. Sex av de åtta svenska psalmerna i
Kyrkornas världsråds psalmbok Cantate Domino är av Frostenson.

Frostensons psalmer uttrycker hans enkla och äkta fromhet med centralt
kristna motiv i ett enkelt för alla tillgängligt språk. Hans sångtext företer behaglig
ordrytm för att vara skriven av en omusikalisk person som enligt sin fru sjöng alla
sina texter på en och samma melodi, En sjöman älskar havets våg eller i undan-
tagsfall på Jungman Jansson (Olofsson 1981, 147).

Titeln på min avhandling härleds från en av Frostensons mest sjungna psalmer
Lågorna är många där han poängterar det som enligt honom är väsentligast i
dagens pluralistiska värld: ”Grenarna är många, / trädet är ett, / trädet – Jesus Kris-
tus, / grenarna är många, / trädet är ett, / vi är ett i honom” (PSB 1986, 61: 2).
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Uppsatsen om Frostenson grundar sig på Rune Pär Olofssons ”…och ett oänd-
ligt hem.” Anders Frostensons väg till den nya psalmboken (1981) samt uppgifter
på internet i adressen http://sv.wikipedia.org/wiki/AndersFrostenson (02. 08.06).

Bo Hallberg (1922–1999)

Bo Hallberg hör till den grupp nittonhundratalister som i 1986 års psalmbok har
endast en psalm. Han föddes 1922 i Katarina; fadern var köpman. Hallberg tog stu-
denten i Uppsala och avlade sin teologiekandidatexamen 1948. Senare fortsatte
han sina studier i Lund där han blev filosofiekandidat 1965 och teologielicentiat
1970 varefter han disputerade. Som kyrkoadjunkt och komminister tjänstgjorde
han på flera orter. År 1969 blev han kyrkoherde i Stenhag, senare i Lenhovda. Han
dog 1999.

Psalmen 164 är en mariepsalm. Den sjungs till den av Oskar Lindberg redan
1938 tonsatta melodin. Det gäller bibelberättelsen där ängeln Gabriel kommer till
jungfru Maria ”med ett saligt bud från Gud i himmelen”. Efter den narrativa delen
kommer Hallberg med sin egen slutsats: ”På tröskeln till Marias hem / står vi med
tack och lov / för att Gud lät sin ende Son / bli barn på denna jord” (PSB 1986,
164: 7).

Britt Gerda Hallqvist (1914–1997)

Britt G Hallqvist (f. Nyman) föddes i Umeå 1914 som lärardotter. När hon var tre-
årig flyttade familjen till Visby. Barndomsminnen från den gotländska rosenstaden
är starkt närvarande i Hallqvists författarskap såväl i hennes barnböcker som psal-
mer och övriga dikter. Efter föräldrarnas skilsmässa 1926 flyttade tolvåringen med
sin mamma till Lund som faktiskt skulle bli hennes stad för livet. Där gick hon i
skola, tog studenten, avlade sin filosofiekandidatexamen och blev hedersdoktor i
teologiska fakulteteten. Dit återvände hon som fyrabarnsmamma efter en del vand-
ringsår. Fast Hallqvists intresse för litteratur och skrivande väcktes redan i skol-
klasserna var det universitetsåren i Lund som gjorde henne till den mångsidiga
kulturpersonlighet hon förblivit i svensk historia. I Lund började även det över fyr-
tioåriga förhållandet med Stig Hallqvist, ett äktenskap där två lysande intellekt
ömsesidigt och respekterande utvecklade varandra.

Hallqvists 14 psalmer i 1986 års psalmbok, alla bland de mest sjungna, utgör
endast en försvinnande liten del av allt hon författat. Vid sidan av sina egenhän-
diga psalmer har hon översatt och bearbetat över sjuttio. Förteckningen över hen-
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nes böcker omfattar närmare hundra titlar; barnböcker, dikter, läroböcker och
vetenskapliga verk. Antalet översättningar alltifrån Goethes Faust till Shakespea-
res dramer och övrig vitterhet är nästan dubbelt så stort.

Hallqvists första kyrkligt litterära engagemang var Kyrokvisor för barn
(1960). Genom det upptäcktes hon på allvar och följden blev att reformarbetet på
liturgins område fick en snillrik och beläst arbetshäst med berömlig samarbetsför-
måga. Hallqvist blev en central medarbetare i det omfattande förnyelsearbete som
pågick i Svenska kyrkan under förra årtusendets sista decennier. Sålunda satte hon
sin starka prägel på såväl Bönboken som Kyrkohandboken.

Hallqvists psalmer utmärks av hennes förmåga att skriva enkelt och smidigt
men samtidigt nyskapande och friskt. De får sin styrka av hennes intresse för män-
niskor, förståelse för deras problem och strävan att ha det heliga i det vardagliga
och tvärtom. För henne är Kristus en vardagsmänniska som befinner sig där bar-
nen leker med hopprep och bygger fästningar av lera och strå. Hallqvist hade ingen
teologisk skolning. Efter konfirmationsutbildningen som skolflicka gick hon fram
först långt senare, som prästfru. Kanske hörde hennes sätt att komma med trosfrå-
gor i vardagslivet ihop med att hennes medmänskliga teologi växte ur hennes inre.
Hallqvist blir inte trött på att hävda troslivets nu-karaktär som i bönen ”Lär mig att
bedja av hjärtat, / inte i afton, men nu. / Hjälp mig att göra din vilja, / inte i mor-
gon, men nu” (PSB 1986, 214: 1).

Beskrivningen ovan grundar sig främst på Inge Löfströms En bok om Britt G
(1982).

Per Harling (1948– )

Per Harling representerar den yngsta psalmistgenerationen. Han är född 1948. För
den stora allmänheten har han kanske blivit bäst känd genom sina Helgmålsböner i
radion 1999–2001.

Som präst har Harling arbetat med ungdomen som stiftsgårdspräst i Rättvik.
På riksnivån har han gett sin insats som konsulent för Svenska kyrkan i fråga om
gudstjänstförnyelsen. Genom sin musikaliska verksamhet har han haft en hel del
internationella engagemang.

Harling är såväl författare som sångare och tonsättare. Han har redigerat sång-
boken Hela världen sjunger med kristna sånger från världens alla hörn. Ett av hans
senaste verk är Ett ögonblick i sänder (2003), en biografi över Lina Sandell-Berg
som även innehåller hans tonsättningar till hennes dikter. I 1986 års psalmbok har
han fyra psalmmelodier, en till sin egen text (PSB 1986, 602), en till Arne Lind-
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grens (PSB 1986, 358) och två till Jonas Jonsons texter (PSB 1986, 398 och 510).
Harlings egen textandel utgörs av en psalm i avdelningen ”Tillsammans i världen”.
Det gäller en nutidens socialetisk psalm om människans värde i en värld där ”hän-
der söker händer”: ”Så länge rätten tillåts flöda och sanningen nå fram, / så länge
sorgen får en boning i en öppen famn, / så stiger vår lovsång till dig, Gud, / och vi
sjunger Halleluja” (PSB 1986, 602: 3).

Carl Olov Hartman (1906–1982)

Olov Hartman var en barfotad stockholmare. Han föddes 1906 som son till en
överstelöjtnant i Frälsningsarmén. Så hade han redan från föräldrahemmet öppna
vyer i den kristna världen. Efter att ha blivit prästvigd 1932, samma år som han tog
sin teologiekandidatexamen, tjänstgjorde han bara några år som församlingspräst.
År 1948 blev han direktör för Sigtunastiftelsen vilket kom att bli hans levnadsupp-
gift ända till pensioneringen 1971. Hartmans expertis har använts i många frågor i
Svenska kyrkan. Bl a var han 1946–50 ledamot av sakkunniga för frågan om kvin-
nans behörighet till kyrkans ämbeten och tjänster. Han arbetade outtröttligt för att
föra teologi och kultur, tro och liv närmare varandra (Illman 1999, 255). Hartman
dog 1982.

Hartmans författarskap består av allt möjligt på litteraturens område: essäer,
noveller, predikosamlingar, dikter, romaner och dramer. Han verkade träget för
kyrkospelets förnyelse. Därtill har han utgett böcker angående studier i aktuella
kyrkliga och teologiska frågor.

Som mångsidig författare var Hartman ivrigt med i den psalmreform som
1969 års psalmkommitté genomförde. Jämte Frostenson och Hallqvist är han en
produktiv diktare i 1986 års psalmbok med fjorton egna psalmer. En stor del av
dem utgör psalmer för kyrkans helgdagar. Utmärkande för hans psalmer är bibel-
täthet. Om detta har han själv sagt att han ”i en tid med avtagande bibelkunskap”
finner det angeläget att ”i all kyrkokonst, inte minst i psalmen, stärka bibelanknyt-
ningen” (citat efter Illman 1999, 259). I två av sina psalmer experimenterar Hart-
man formen där församlingen sjunger dialog med en försångare. Som exempel på
nya dimensioner både i psalmens kärnfullhet och innehåll duger sista strofen i
Hartmans nattvardspsalm: ”Du som går före oss / ut i en trasig värld, / sänd oss
med fred och bröd, / Herre, i världen” (PSB 1986, 74: 4).

Utom det i början av 2.3 presenterade materialet har jag som källa i beskriv-
ningen ovan använt Siv Illmans artikel Närvarons många dimensioner (1999) i
festskriften Teologi och Gudstjänst (1999).
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Jan Arvid Hellström (1941–1994)

Jan Arvid Hellström föddes 1941 på Öckerö som son till kontraktprost Arvid Hell-
ström. Sina teologiska studier genomförde han i Lund och tog sin teologiekandi-
datexamen 1961; teologielicentiat och filosofiemagister blev han 1967. Efter
avlagd teologiedoktorsexamen blev han docent i praktisk teologi med kyrkorätt.
Som stiftsadjunkt tjänstgjorde han i Göteborg. Efter åren som professor i kyrko-
och samfundsvetenskap i Uppsala blev han biskop i Växjö 1991. Bara 53 år gam-
mal dog han 1994 i en tragisk bilolycka tillsammans med sin företrädare på
biskopsstolen.

Hellström var ledamot i flera vetenskapliga styrelser och kommittéer, likaså i
Riksradions styrelse och Kyrkomötet. Han utgav en hel del vetenskapliga och
populärvetenskapliga skrifter och essäer, skrev skönlitteratur, poesi och musik.

I 1986 års psalmbok finns en vigselpsalm och en påskpsalm av Hellström. I
vardera betonas den kristna nästankärleken: ”Och jag blir fri att möta / allt som
kommer, / och jag kan räcka ut / min egen hand / mot dig som finns / i dina minsta
vänner, / i deras nöd - / och kanske jag ibland / får ge åt andra / värmen av din
hand” (PSB 1986, 473: 5).

Hellströms biografiska uppgifter har lästs på internet i adressen http://sv. wiki-
pedia.org/wiki/JanArvidHellstr 5C%3B6m (07.09.06).

Karl-Gustaf Hildebrand (1911–2005)

Karl-Gustaf Hildebrand föddes i Stockholm 1911 i en proferssorsfamilj. Sina aka-
demiska studier bedrev han i Uppsala, blev filosofielicentiat 1937, filosofiedoktor
1946 och fick samma år docentur i historia. Sitt egentliga dagsarbete utgjorde han
som professor i ekonomisk historia. Fast han var djupt ankrad i sin akademiska
karriär är även hans insats i Svenska kyrkans verksamhet av stor betydelse.
Sålunda var han t ex viceordförande för biskopsmötets bibelkommission, ordfö-
rande för bönebokskommissionen och ledamot av liturgiska nämnden. Han dog i
januari 2005.

Hildebrands skriftställarverksamhet är synnerligen omfattande såväl på vitter-
hetens som på vetenskapens område. Han har skrivit historier över flera institutio-
ner och företag, böcker inom sitt eget fack, dikter, kantat för olika tillställningar m
fl. Kännetecknande för hans vetenskapliga arbeten är att han strävar efter att för-
ena de politiska, sociala och ekonomiska perspektiven så att det mänskliga finns
kvar.
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Som Frostenson är även Hildebrand representerad redan i 1937 års psalmbok.
I avdelningen ”Vittnebörd – tjänst – mission” i 1986 års psalmbok finns hans bön
från år 1966 där han ber för de mindre lottade: ”Dödens härsmakt är övervunnen. /
Välsigna handen som gräver brunnen. / Gud, ge svalka och nederbörd. / Föd de
hungrande, läk de slitna. / Låt fälten vitna, o Gud, till skörd” (PSB 1986, 418: 3).

Jonas Östen Jonson (1939– )

Jonas Jonson hör till det biskopliga skriftställarlägret bland nittonhundratalisterna.
Han föddes i Hammerdal 1939 och hade ett lantbrukarhem. Sina teologiska studier
bedrev han i Uppsala där han avlade teologiekandidatexamen och prästvigdes
1964. Han fortsatte sina studier, blev teologiedoktor 1972 och fick följande år
docentur. På 1970- och 1980-talen arbetade Jonson för Lutherska världsförbundet i
Geneve, var biskop i Strängnäs stift 1989–2005 och är professor i missionskun-
skap i Uppsala.

Jonsons författarskap omfattar både facklitteratur och vitterhet. Han är specia-
liserad på Kina och skrev även sin doktorsavhandling om sina kinaerfarenheter.

Som diktare framträder Jonson med tre psalmer i 1986 års psalmbok. De kan
anses vara den nya tidens psalmer med perspektiv på brödraskap folken emellan,
ett brödraskap i samstämmighet med naturen. Så diktar han om för alla brutet bröd
(PSB 1986, 398) och sörjer över människans förödande framfart i Guds värld:
”Innan natten kommer vill jag bedja / för den jord vi fått men smutsat, skövlat. /
För vår värld som väts av tårar, / Herre, vill jag bedja” (PSB 1986, 510: 3).

Sven Georg Larson (1905–2004)

Byggmästarsonen Sven Larson föddes i Falun 1905 och är alltså en av de äldsta
nittonhundratalisterna i materialet. Sina yrkesstudier genomförde han i Örebro
missionsskola. Där var han också anställd som förlagsredaktör.

Larson debuterade med diktsamlingen Lyriska etsningar år 1933. Hans senare
författarskap består utom av dikter även barn- och ungdomsböcker.

I Larsons bidrag i 1986 års psalmbok, en kort men uttrycksfull adventpsalm,
möts julens och påskens budskap: ”Kristus kommer – världens ljus. / Dödens udd
han bryter. / In i denna dunkla värld / livets källa flyter” (PSB 1986, 111: 2).
61



Arne Harald Lindgren (1922–1991)

Arne Lindgren föddes Valborgsmässoaftonen 1922 på prätsgården i Herrljunga, på
gränsen mellan ett kristligt och ett rött bostadsområde. Efter avlagd studentexamen
i Södertälje 1940 prövade han på högskolor både på det ena och det andra från
medicin till teater och teologi. Äntligen tog han folkskollärarexamen i Karlstad
1953 och var anställd vid olika slags skolor tills han sedan 1963 blev fri författare
och frilansjournalist.

Lindgrens produktion omfattar radiopjäser, liturgiska dramer, romaner och
dikter. Sin barndom i omedelbar närhet av två ideologier skildrar han i Kuller-
stensgatan (1975). Hans fyra psalmer i 1986 års psalmbok kännetecknas av enkelt
språk med korta, lättbegripliga satser. Det kärnfulla, okonstlade uttrycket förenas
med hans barnsligt ödmjuka tillit till Guds storhet och makt: ”Kom nära, Gud.
Kom klarhet. / Ge mina frågor svar. / Jesus Kristus möter oss / till framtid utan
dunkel” (PSB 1986, 523: 2).

Tore Robert Littmarck (1921– )

Prästsonen Tore Littmarck föddes i Högbo 1921. Efter studenten fortsatte han sina
studier i Uppsala där han blev klar med sin teologiekandidatexamen 1947. Samma
år blev han prästvigd. Åren 1947–70 innehade han olika poster på KFUM. Däref-
ter blev han kyrkoherde i Gamla Uppsala 1970. Om Littmarcks anseende i
Svenska kyrkan vittnar att han varit ledamot av Svenska ekumeniska nämnden
samt Svenska kyrkans liturgiska nämnd.

Vid sidan av sina kyrkliga tjänster har Littmarck utövat mångsidig litterär
verksamhet såväl på diktens som sakprosans område. Littmarck har betraktats som
företrädare för den andliga visan (Sarelin1998, 22). I 1986 års psalmbok är han
representerad med tre psalmer som han också skrivit melodin till. Littmarck diktar
om sökande och tvivel, frågor som han inte har svar på. Med sitt konstaterande
”Jag skulle vilja våga tro” (PSB 1986, 219) möter han nutidsmänniskans vardag,
hennes osäkerhet inför troslivet. Det hoppfulla i livet uttalas i hans doppsalm:
”Gud, låt oss alla mötas, / som dina barn en gång / hos dig i himlens rike, / det nya
livets land” (PSB 1986, 384: 5).
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Harry Edmund Martinson (1904–1978)

Harry Martinson, nobelpristagare och medlem av Svenska Akademien, föddes i
Jämhög år 1904. Att fadern var sjökapten var en antaglig orsak till att Martinson
efter en svår barndom som sockenbarn förde sjömansliv i sex år, en tid som är
starkt närvarande i hans böcker. Martinsons romaner är omtyckta och vittlästa,
men det var som diktare han debuterade, först i antologin Fem unga (1929).
Samma år utgav han även en egen diktbok. Utom som författare är Martinson känd
även som målare. Fast denna akademiledamots poetiska förtjänster är obestridliga
är det för mången förmodligen en överraskning att möta honom, arbetardiktaren, i
psalmboken. Där kommer denna mästerliga beskrivare av den svenska naturen
med samma inlevelse i den nordiska sommaren som han presenterat t ex i Vägen
till Klockrike (1948): ”De blomster som i marken bor / kan aldrig själen glömma. /
Hur skönt att djupt bland gläntors flor / se solens fingrar sömma / en vacker kläd-
nad till den säng / som vi ger namnet sommarns äng /och som med solens gyllne
tråd / hopsömmas våd för våd” (PSB 1986, 202: 1).

Anna Margareta Melin (1935– )

Margareta Melin är född i en syskonsextett i Stockholm 1935. Skolstudierna i fran-
ska och svenska skolor ledde till studentexamen 1954. Teologiekandidatexamen
tog hon i Uppsala 1960. Som prästfru och fembarnsmor har hon inte haft fast
anställning med undantag av en femårsperiod som språklärare på deltid. Som fri-
lans har Melin arbetat som retreatlärare på Wettershus ekumeniska retreatgård.
Hon har varit föredragshållare och ledare på olika kurser, flera gånger även i
Svenskfinland där hon likaså lett retreater (Melin 2005).

År 1973 väckte Melin uppmärksamhet med Jag vill tala med Gud, en bönbok
för stora och små. Hennes litterära produktion omfattar barnböcker, dikter, essäer
samt synnerligen efterfrågade meditativa böcker. I 1986 års psalmbok ingår sex av
hennes psalmer. Om hennes ekumeniska inriktning vittnar att dessa sex och tre till
är antagna i den frikyrkliga samlingens Psalmer och sånger speciella del som inte
är gemensam med PSB 1986. Melins psalmer verkar djupt självupplevda. Fem av
dem är placerade i avdelningen ”Barn och familj”. Jag anser att Melin kan betrak-
tas som en verklig familjegemenskapens psalmist i vars dikt samhörigheten vidgas
ut att omfatta hela mänskligheten. I likhet med Hallqvist har hon velat ge även
mor/mamma plats i församlingssången (PSB 1986, 549: 2, 607: 1). I sina psalmer
visar Melin djärvt att en kristens fröjd kan uttalas med ett profant hurrarop (PSB
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1986 612) och att kristet budskap trivs och går vidare i den vardagligaste barnalek:
”Vi sätter oss i ringen / och tar varann i hand. / Vi är en massa syskon / som tycker
om varann. / Tack gode Gud för jorden / och alla människor. / Gör en familj av
alla, / en enda jättestor” (PSB 1986, 608: 2).

Eva Elisabet Norberg (1915–2004)

Eva Norberg föddes julaftonen 1915 i Stockholm där hennes far var elektriker.
Åren 1930–33 genomgick hon Sunnerdahls hemskola och fortsatte sina allmänbil-
dande studier vid Sigtuna folkhögskola. Sedan 1939 var hon anställd på Diakoni-
styrelsens bokförlag men blev därefter prästfru och fri författare vars debutsamling
Evig låga (1941) utgetts i flera upplagor. Norbergs produktion består av dikter,
romaner, sångtexter och psalmer. Hon är ansedd för sina texter för barn- och andra
körer. Norberg dog i Sunnansjö år 2004.

Efter de ledande Frostenson (48), Hallqvist (14) och Hartman (14) är Norberg
i 1986 års psalmbok den produktivaste med sju psalmer. Hon har också gjort en del
bearbetningar till äldre psalmer. Under tiden för psalmbokens utgivelse var det
många som velat ha flera av hennes texter med. Norbergs texter är inte på samma
sätt vardagsnära som Hallqvists eller Melins. 1986 års psalmbok kom med en del
mariapsalmer och Norberg kan anses vara den nya marianismens budbärare.
Annars är det Kristusnärheten som hennes psalmer talar om. För mig förefaller det
som de alla var representanter för sigtunaandan: ”Någon skall ropa / det namn jag
fick i dopet. / Någon skall viska det / och rösten är min väns. / Och jag skall väckas
/ av viskningen och ropet, / buren i trofasthet / och kärlek utan gräns” (PSB 1986,
625: 2).

Rune Pär August Olofsson (1926– )

Rune Pär Olofsson kommer från Gotland. Han föddes där i Vamlingsbo 1926. År
1949 blev han student och om två år var han redan filosofiekandidat. Senare stude-
rade han teologi i Uppsala, blev teologiekandidat och prästvigdes 1955. Utom
prästanställningar har han arbetat på Sveriges kristliga studentrörelse och Sigtuna-
stiftelsen som redaktör.

Olofssons litterära bana inleddes med dikter. Han har en omfattande produk-
tion romaner, pamfletter och givetvis dikter. I synnerhet har han i sina verk disku-
terat äktenskap och familj. Hela hans författarskap präglas av anknytning med
kyrka och religion. Ovan i 2.2.5 har jag hänvisat till hans Ny psalmbok (1958) som
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inledde den diskussion som kom att resultera i tillkomsten av 1986 års psalmbok. I
mitt arbete har jag anfört hans biografi över Anders Frostenson (1981).

Olofssons insats i 1986 års psalmbok är aftonpsalmen Så tvår sig än en dag i
nattens källa, en bön om förlåtelse i fyra strofer: ”För Kristi skull och blodet som
han gjutit / låt mina brister av din glömska höljas, / och hjälp mig ärligt sona vad
jag brutit, / om än en dag på denna natt får följa” (PSB 1986, 511: 2).

Saga Viola Magdalena Renvall (1905–1998)

Viola Renvall är den enda finlandssvenska nittonhundratalisten i 1986 års psalm-
bok. Renvall var född i Tammerfors 1905 i en läroverkslärarfamilj, blev student
1923 och filosofiekandidat 1929. Hon följde sin fars fotspår och blev anställd på
Pargas svenska samskola.

Renvalls litterära produktion omfattar visor, dikter och ungdomsböcker. Hon
debuterade 1929 med diktsamlingen Inom kretsen där hon redan föreställer sig
som ljus naturdiktare och kristen reflexionslyriker (FSLH II, 2000). Renvall var en
av de tio sakkunniga som gav sin synpunkt på förtjänster och brister i 1943 års fin-
landssvenska psalmbok (Sarelin 1998, 56). Hon var också med om att bearbeta och
översätta psalmer för 1986 års finlandssvenska psalmbok.

Renvall deltog likaså i bearbetningsarbetet för den rikssvenska kommitténs
räkning (Sarelin 1998, 160). I 1986 års psalmbok har hon också en egen psalm,
meditationspsalmen 520, ett uttryck för en människas tillit till Gud mitt i förtviv-
lan: ”Var flämtande rastlös känsla /som gömmes i sorgset bröst, / slut in den i dina
händer / och ge den, o Gud, din tröst, / som övergår alla tankar, / som kommer då
ingen vet / och fyller ett fattigt intet / till randen med evighet” (PSB 1986, 520: 2).

Utom de i inledningen (2.3.1) nämnda källorna har jag för Renvalls del använt
Finlands svenska litteraturhistoria II (2000).

Bo Setterlind (1923–1991)

Setterlind föddes 1923 i ett akademiskt hem i Växjö. År 1944 blev han student i
Västerås och bedrev studier vid Uppsala universitet åren 1946–50. Han hör till den
generation som valde romantiken till vapen mot fyrtiotalisternas politisering och
överdrivna intellektualism.

Setterlind var en ovanligt produktiv författare på flera litterära plan med motiv
på de mest varierande områden. Sålunda har han, utom dikter, skrivit romaner,
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noveller och skådespel. Han rör sig inom lyrisk passionshistoria lika vant som i
antisocial programskrift, satir över Amerika eller försvar för monarkin.

Setterlinds författarskap är ojämnt från ”på olika sätt halvgången poesi” (Hed-
lund 1978, 237) till mästerligt fina skaldestycken. Betecknande för hans dikter är
rik lyrisk känsla och med åren allt mera markant religiös ton. Den romantiska livs-
synen förenas sömlöst med den självupplevda kristna tron. Så är det även i hans
psalmer: ”Och vill du själv den vägen gå, / så är Hans ord att lita på, / men tvivla
ej, allenast tro - / det går en bro från tro till ro” (PSB 1986, 303: 3).

I mitt källmaterial representeras Setterlind av sju psalmer samt avsnittet Sådan
tiden är ur hans diktsamling Landet i höjden. Setterlinds biografiska uppgifter byg-
ger på Hedlunds Den svenska lyriken från Ekelund till Sonnevi (1978), Rannquists
Moderna svenska författare (1967) samt Sallnäs och Björcks Svensk litteratur 2
(1973).

Hans Dietrich Stern (1928–1990)

Hans Stern föddes i ett tyskt revisorhem i Leipzig 1928. Inflyttad till Sverige stu-
derade han i Vänersborg och Göteborg och inledde sina teologiska studier i Lund.
teologiekandidatexamen tog han 1954 och prästvigdes i Skara följande år. Prästan-
ställningar hade han på flera orter från Allingsås till Stockholm. Han dog 1990.

Stern representeras i den svenska kyrkovisan av den tvåstrofiga konstaterande
måltidspsalmen som han också gett melodin åt: ”För de gåvor som du ger / tackar
vi dig nu. /Gud, som hör förrän vi ber, / prisad vare du” (PSB 1986, 295: 2).

Karl Hjalmar Daniel Sundén (1942– )

Utom det i inledningen nämnda materialet har jag för Sundéns del använt Hed-
lunds Den svenska lyriken från Ekelund till Sonnevi (1978).

Karl Sundén föddes 1942 i Gävle. Fadern var professor Hjalmar Sundén. Sina
studier avlade han i Stockholm, blev filosofiemagister 1969 och fortsatte vid
Lärarhögskolan där han tog sin examen 1971. Sundén hör till de religiösa poeter
vars författarskap uppmärksammats även utanför den andliga inhägnaden. Hed-
lund betraktar honom som ”mystikens poetiska förvaltare” (Hedlund 1978, 346).
Han debuterade 1966 med samlingen Tilltal och har sedan dess utgett egna dikt-
samlingar och romaner, men varit också medverkande i olika antologier, skrivit
psalmer och visor. Sundéns dikter är mediterande men har även vardagsrealismen
närvarande.
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I 1986 års psalmbok representeras Sundén av adventpsalmen Hör du rösten
med Johannes Döparens budbäraruppgift som motiv: ”Hör du rösten? Ser du man-
nen? / Där vid stranden står Johannes. / Tag hans rop om bättring till dig. / Herren
kommer snart” (PSB 1986, 426: 4).

Lars Anders Thunberg (1928– )

Lars Thunberg föddes i Stockholm 1928 som son till en bankdirektör. Hans skol-
gång avslutades med studentexamen i Västerås 1947. Han studerade i Uppsala, tog
filosofiekandidatexamen 1950 och teologiekandidatexamen 1953. Året därpå blev
han prästvigd. Hans doktorsavhandling Microcosm and mediator (1965) ansågs
belysa äldre brittisk kyrkohistoria på ett värdefullt sätt. Thunberg har varit biträ-
dande sekreterare i Svenska ekumeniska nämnden och arbetat på Nordiska ekume-
niska institutet i Sigtuna. Som lyriker debuterade han 1957 med Ljuvare än
honung. Till hans vittra karriär hör även åren som litteraturanmälare i bl a Svenska
Dagbladet. Thunberg har ett antal publikationer på ekumenikens område. Han har
också blivit känd för sina skriftliga rapporter från världskyrkomötena i New Delhi
och Uppsala. År 1978 tog han tjänsten som lektor i missionsteologi vid Århus uni-
versitet.

I 1986 års psalmbok uppträder Thunberg med två originalpsalmer och en
efterbildning. Hans aftonpsalm uttrycker det väsentliga i hans kristna tänkande, en
bön för det rättas seger i världen: ”Låt rätten blomma där orätt råder! / Gör fången
fri och bryt våldet ned! / När natten faller, låt kyrkan vaka / och mänskan hålla med
mänskan fred” (PSB 1986, 192: 2).

Allan Erik Hubert Törnberg (1907–1956)

Allan Törnberg föddes i Hässjö 1907. Han blev student 1925 och bedrev vid Upp-
sala universitet studier som han dock avbröt och tog anställning som banktjänste-
man. Finansvärlden intresserade dock inte och nöjeslivet var nära att göra slut på
honom, men han räddades genom en väckelse i staden (Linder 1987, 87). Sedan
1928 var han pastor inom Pingströrelsen bl a i Göteborg och Stockholm. Törnberg
dog 1956 bara fyrtioåtta år gammal.

Törnbergs litterära arv består av religiösa dikter, predikningar och teologiska
skrifter av vilka må nämnas Barndop eller vuxendop. I 1986 års psalmbok ingår
två av Törnbergs psalmer som båda är även tonsatta av honom. Sin övertygelse
besjunger han på ett försäkrande sätt: ”Som han var, förblir och är han, / lika tro-
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fast år från år. / Både dig och bördan bär han, / tills du evigt bärgad står. / Då skall
sången åter tona / om hans nåd och trofasthet. / Gud är trofast, Gud är trofast! /
Sjung det i all evighet” (PSB 1986, 30: 3).

Utom det i 2.3.1 presenterade materialet har jag för Törnbergs del använt Len-
nart Linders Väckelsesång och läsarpsalm (1987).

Karl Göran Johannes Widmark (1910–1982)

Norrlandspsalmisten Göran Widmark föddes i Jukkasjärvi i Lappland 1910. Han
hör alltså till det äldsta skiktet av nittonhundratalisterna. Efter att ha tagit studen-
ten 1930 fortsatte han studierna vid universitetet och blev filosofiekandidat 1935
och teologiekandidat 1940. Samma år prästvigdes han. Som präst var han först
anställd i sitt hemlandskap. I över tjugo år var han sekreterare hos Svenska kyr-
kans missionsstyrelse varefter han blev komminister i Maria Magdalena försam-
ling i Stockhom 1964. Widmark dog 1982.

År 1962 utgav Widmark en diktsamling som han fem år senare utökade i andra
upplagan. För grundskolans högstadium har han skrivit bredvidläsning och läse-
böcker.

Widmarks insats i 1986 års psalmbok är den väckelsenyanserade psalmen I tro
under himmelens skyar som i Rauhalas översättning finns även i den finska 1986
års psalmbok. Stroferna 3 och 5 skrev han till den färdiga dikten på allmänhetens
begäran. Melodin från 1902 är av den finländska kyrkoherden Lars Törnvall. I
psalmen som på ett behärskat sätt förenar olika kyrkliga strömningar företräder
Widmark som det kristna hoppets starka förkunnare: ”I tro under himmelens skyar
/ vi nalkas den skimrande strand, / i hoppet, som städse förnyar / vår lovsång i jord-
livets land” (PSB 1986, 228: 5).

Rudolf Fredrik Emmanuel Zetterquist (1905–1973)

Även Rudolf Zetterquist hör till den äldsta nittonhundratalsgenerationen. Han föd-
des i Längbro 1905. Fadern var en lantbruksinspektör som uppfostrade tre präster
till Svenska kyrkan. Zetterquist blev student 1923. Efter uppsalaåren prästvigdes
han 1929 och inledde sin kyrkliga bana i Stenkvista. Efter sin debutering med
Klocktornet 1939 fortsatte Zetterquist skrivandet ända till sin död 1973.

Zetterquists innerliga bönepsalm Jesus tänk på mig ingick redan i 1937 års
psalmbok där den var en av de sista nykomlingarna (Lövgren 1937, 117). Psalmen
ingår också i den finska 1986 års psalmbok i avdelningen ”Hälsa och sjukdom”
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med en melodi av J. S. Bach. I den svenska 1986 års psalmboken är den placerad i
avdelningen ”Vaksamhet – kamp – prövning” som Oskar Lindbergs tonsättning.
Genom sitt konservativt trygga innehåll har psalmen blivit omtyckt vid sjukhusan-
andakterna: ”Jesus, tänk på mig / medan dagens timmar skrider. / När jag sjuk och
maktlös är, / endast ett min själ begär: / hjälp av dig i allt jag lider. / Du som sarga-
des och bar / korsets tyngd och tålig var, / Jesus tänk på mig” (PSB 1986, 574: 1).
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3 Analys av adjektiv i hela psalmboksmaterialet

3.1 Inledning

I detta kapitel ska jag behandla adjektiven i psalmerna. ”Ett adjektiv beskriver, dvs
anger en egenskap hos sin predikationsbas” (SAG 2, 2000, 153). Där substantiven
klassificerar referenten är adjektivens funktion karakteriserande (SAG 2, 2000,
156). Adjektiven är alltså det element i språket som inreder texten. För psalmernas
del avser detta att man genom adjektiv kan reglera innehållet i ljus eller mörk, hög-
tidlig eller vardaglig, positiv eller negativ riktning. Ytterligare är adjektiven i psal-
merna det element som utövar makt. Genom sitt innehåll kan enskilda adjektiv ha
inflytande på den som söker kontakt med psalmer. Sålunda kan vissa adjektiv som
t ex nådig, salig, syndig, ond få en att känna antingen trivsel och behag eller främ-
lingskap och olust i en psalms landskap. Vidare möter man i psalmerna ord som
för dagens genomsnittsmänniska förefaller overkliga eller främmande (se avsnitt
6.1) och kan därigenom bli ett hinder för psalmens missionerande uppgift. Till stor
del gäller det värdeord, rena och blandade. Dessa har Rolf Hedquist gällande
ledarspråket behandlat i Emotivt språk (1978). Han har även utvecklat tester för att
avgöra om ett ord har permanent emotiv betydelse (Hedquist 1978, 24 ff). Dessa
tester använder jag inte i detta arbete. Utom genom det semantiska kan också en
absolut frånvaro eller överflödig närvaro av adjektiven bidra till stämningen i psal-
men.

I vissa fall kan oklarheter uppstå om vilka ord som räknas till adjektiv. Detta
har Josefsson (Josefsson 2005, 38) diskuterat angående t ex förra och nästa som i
SAOL (SAOL 2006, 264, 628) betraktas som adjektiv och i SAG (SAG 2000,
456–458) som pronomen. I båda fallen följer mitt arbete SAOL:s praxis. Likaså
betraktar jag hel som adjektiv i alla kontexter. Inom begreppet adjektiv skall jag i
det följande behandla såväl rena adjektiv som presens- och perfektparticip då de
har klart adjektivisk funktion. Bruket av adjektiv diskuterar jag både kvantitativt
och kvalitativt. Vad adjektivens betydelse angår diskuterar jag i 3.6 vissa adjektiv
som uttrycker centrala egenskapstyper (SAG 2000, 154–155) samt primärt klassi-
ficerande adjektiv (SAG 2000, 156). När det gäller psalmer som har omkväde i
början eller slutet av en strof har jag i den kvantitativa granskningen i detta kapitel
räknat omkvädet endast en gång för varje strof. Upprepas omkvädet likadant i
varje strof har jag räknat det med endast en gång. Vid beskrivningen av adjektiven
i forskningsmaterialet använder jag den traditionella grammatikens begrepp.
Adjektiven förekommer som attribut, predikativ, adverbial och apposition. Vidare
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förekommer de ofta som huvudled i nominalfras utan substantiviskt huvudord.
Adjektiven i tabellerna har räknats så att ett enskilt adjektivs singular- och plural-
form, starka och svaga former samt komparerade och okomparerade former
betraktas alla som förekomster av samma adjektiv. Sålunda utgör t ex textorden
god, gott, goda, godas, bättre, bäst, bästa belägg på ordet god.

3.2 Andel av adjektiv i psalmerna hos de valda författargrupperna

Då jag med detta arbete vill redogöra för varför den nya psalmen, mera koncis och
okonstlad än den gamla, för en psalmkonsument förefaller vardagsvänligare än
den gamla vill jag fästa uppmärksamhet vid det som är relevant och det som en
psalm kunde undvara. Som jag ovan i 1.1 framfört är en av mina grundhypoteser
att adjektiven i detta avseende spelar en betydande roll. Sedan min tidigaste
bekantskap med psalmer har jag den uppfattningen att flertalet psalmer – och nu
gäller det 1937 års psalmbok – slösar med adjektiv, ofta oförståeliga, och därmed
onödigt inverkar på psalmens längd och begriplighet, men också behaglighet och
vardagsvänlighet. Därför ska jag mäta adjektivens förekomst i mitt material.

Tabellerna nedan visar antalet adjektiv i psalmerna hos författarna födda på
1700-, 1800- och 1900-talen och deras procentuella andel av antalet grafiska ord i
de aktuella psalmerna. Författarna är valda enligt den princip som anförts ovan i
1.3. I fortsättningen kallar jag de aktuella författargrupperna för 1700-, 1800- och
1900-talister.

Tabell 2 nedan presenterar adjektivtätheten hos 1700-talisterna.

Tabell 2. Psalmförfattarna födda på 1700-talet.

Namn Födelseår Antal
psalmer

Antal
ord

Antal 
adjektiv

% av alla
ord

Franzén, Franz-M 1772 23 4411 247 5,6

Geijer, Erik G 1783 8 1374 85 6,2

Hedborn, Samuel 1783 6 1652 116 7,0

Hjertén, Johan 1781 5 622 46 7,4

Åström, Johan 1767 11 2763 190 6,9

Ödmann, Samuel 1750 24 4838 307 6,3

77 15660 991 6,3

Wallin, J. O. 1779 140 28416 2234 7,9

217 44076 3225 7,3
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Författarna i denna grupp är födda inom 33 års tidsram så att de kan anses höra till
samma generation, om man på sociologernas sätt anser 30 år som en generations
ålder (Jary & Jary 1991, 256).

Som jag i 1.3 framfört låter jag Wallin bilda en grupp för sig för att hans roll
bland sjuttonhundratalisterna är dominerande. Än mera suverän skulle den vara,
om man räknade med alla hans översättningar, bearbetningar och de tilläggsstrofer
han skrivit till andra författares psalmer i 1819 års psalmbok.

Den genomsnittliga andelen av adjektiv i sjuttonhundratalisternas psalmer är
6,3 %. Andelen av adjektiv hos Wallin är större, 7,9 %. Bland de övriga psalmis-
terna i denna grupp är det endast Hedborn och Hjertén vars andel når 7 %. Den
minsta andelen har yrkespoeterna Franzén och Geijer. Denna grupp använder
adjektiv ganska enhetligt. Mest underskrids medelandelen med Franzéns 5,6 %
och överskrids som störst med Hjerténs 7,4 %. Skillnaden mellan dem är alltså 1, 8
procentenheter. Anmärkningsvärt är att Hjertén i denna grupp har den minsta ord-
massan på 622 ord, medan Franzén vid sidan om Wallin och Ödmann svarar för
det största antalet psalmer och därigenom också ord. Ju större skillnaden mellan
totalantalet ord hos olika psalmister är, desto mera lider självfallet jämförbarheten
angående andelen av adjektiv i deras psalmer.

Tabell 3 nedan presenterar adjektivtätheten hos 1800-talisterna.

Tabell 3. Psalmförfattarna födda på 1800-talet.

Namn Födelseår Antal psalmer Antal ord Antal  adjektiv % av alla ord

Alin, Svante 1852 3 644 50 7,8

Beskow, Natanael 1865 7 899 62 6,9

Sandell-Berg, Lina 1832 7 639 56 8,8

Eklund, Johan 1863 7 1594 133 8,3

Evers, Edvard 1853 6 874 57 6,5

Gabrielsson, Samuel 1881 3 428 41 9,6

Liedgren, Emil 1879 6 995 92 9,2

Nilsson, Paulinus 1866 7 964 65 6,7

Oterdahl, Jeanna 1879 2 214 17 7,9

Runeberg, J L 1804 7 1281 100 7,8

Runstedt, Axel 1861 2 331 22 6,6

Söderberg, Erik 1869 5 677 45 6,6

Topelius, Zachris 1818 3 329 22 6,7

65 9869 762 7,7
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De äldsta diktarna i denna grupp är de finlandssvenska författarna Runeberg och
Topelius. Åldersskillnaden mellan Runeberg och Gabrielsson, gruppens yngsta, är
nästan 80 år, alltså närmare tre generationer. Andelen av adjektiv i författarnas
psalmer varierar mellan Gabrielssons 9,6 % och Evers 6,5 %. Det måste påpekas
att Gabrielssons totala ordantal hör till de minsta i gruppen. Enhetligheten angå-
ende andelen av adjektiv psalmisterna emellan är mindre än hos 1700-talisterna.
Medelandelen av adjektiv i 1800-talisternas psalmer är 7,7 %, dvs 1,4 procenten-
heter större än hos 1700-talisterna frånsett Wallin. Det är möjligt att Wallins rika
bruk av adjektiv påverkat de senare psalmisterna.

Med tiden har psalmarbetet delats mellan flera författare. Bland 1800-talis-
terna är det ingen som fått flera än sju psalmer med i 1937 års psalmbok, medan
både Ödmann och Franzén har över tjugo psalmer i 1819 års psalmbok där Wallin
har 140 psalmer.

Tabell 4 nedan presenterar adjektivtätheten hos 1900-talisterna.

Tabell 4. Psalmförfattarna födda på 1900-talet.

Namn Födelseår Antal psalmer Antal ord Antal  adjektiv % av  alla ord

Anér, Kerstin 1920 1 125 11 8,8

Bexell, Göran 1943 3 232 21 9,1

Bolander, Nils 1902 1 72 8 11,1

Bylock, Maj 1931 1 86 9 10,5

Eggehorn, Ylva 1950 3 347 18 5,2

Frostenson, Anders 1906 48 4780 201 4,2

Hallberg, Bo 1922 1 146 3 2,1

Hallqvist, Britt 1914 14 1207 63 5,2

Harling, Per 1948 1 101 1 1,0

Hartman, Olof 1906 14 1857 95 5,1

Hellström, Jan 1941 2 303 10 3,3

Hildebrand, K-G 1911 2 262 17 6,5

Jonson, Jonas 1939  3 273 14 5,1

Larson, Sven 1905 1 63 3 4,8

Lindgren, Arne 1922 4 294 13 4,4

Littmarck, Tore 1921 3 370 6 1,6

Martinson, Harry 1904 1 79 8  10,1

Melin, Margareta 1935 6 455 20 4,4

Norberg, Eva 1915 7 642 29 4,5

Olofsson, Rune 1926 1 128 1 0,8

Renvall, Viola 1905 1 80 6 7,5

Setterlind, Bo 1923 7 808 40 5,0

Stern, Hans 1928 1 38 1 2,6
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Nittonhundratalisternas födelseår varierar mellan Bolanders 1902 och Eggehorns
1950, en tidsperiod på 48 år. Det gäller likaså en tidsperiod med stora förändringar
i det sociala, kulturella och religiösa livet i Sverige. Dessa förändringar innebär bl
a utvecklandet av en välfärdsstat och försvagandet av religionens och kyrkans roll
i mänskornas dagliga liv.

Den största andelen av adjektiv i psalmtexterna har Bolander med 11,1 % och
den minsta Olofsson med 0,8 %. Båda är representerade med en enda psalm. På
grund av den princip jag iakttagit vid val av psalmisterna (se ovan 1.3) är det klart
att det bland nittonhundratalisterna finns flera som representeras i psalmboken av
bara en dikt. Skillnaden mellan totalantalet ord hos den som skrivit mest, Frosten-
son, och den som skrivit minst, Stern, är över 4 700 ord. Totalandelen av adjektiv i
1900-talisternas psalmer är 4,8 %, alltså 2,9 procentenheter mindre än hos 1800-
talisterna och 1,5 procentenheter mindre än hos 1700-talisterna. De tre produkti-
vaste psalmisterna, Frostenson, Hallqvist och Hartman, är alla flitigt engagerade
av psalmarbetet, Frostenson till och med som medlem av psalmkommittén. Av
dessa tre är det han som är allra sparsammast i sitt bruk av adjektiv med 4,2 pro-
centenheters andel av totalantalet ord i sina psalmer. Andelen av adjektiv hos Hall-
qvist och Hartman är ungefär lika stor, 5,2 resp. 5,1 procentenheter, så att de med
några decimaler överskrider gruppens medeltal. Av de psalmister som i 1986 års
psalmbok har flera än fem psalmer underskrids medeltalet av Norberg, 4,5 %, och
Melin, 4,4 %, medan Setterlind med 5,0 % knappt överskrider medeltalet. Att före-
komsten av adjektiv hos psalmisterna minskat sedan 1937 års psalmbok beror san-
nolikt åtminstone delvis på de allmänna principer med krav på enkelhet och ett
nytt språk i psalmerna som antagits av psalmkommittén (SOU 1985: 17 del 2,
119). Men det kan också anses vara ett individuellt, medvetet medel på väg från
den tungt känsloladdade psalmen till en sakligare, men ändå uttrycksfull kyrko-
visa.

I dagstidningsprosan från 1960-talet utgör adjektiven ca 8 % av de löpande
orden och ca 10 % av alla orden (SAG 2 2000, 153). Liljestrand (Liljestrand 1987,

Tabell 4. Fortsätter.
Namn Födelseår Antal psalmer Antal ord Antal  adjektiv % av  alla ord

Sundén, Karl 1942 1 72 4 5,6

Thunberg, Lars 1928  3 185 12 6,5

Törnberg, Allan 1907  2 229 22 9,6

Widmark, Göran 1910 1 208 8 3,8

Zetterquist, Rudolf 1905 1 117 7 6,0

144 13559 651 4,8
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63) hänvisar till en undersökning med t o m 12,5 % adjektiv av alla orden i en dikt-
samling. Mot dessa bakgrunder kan man konstatera att ingen av författargrupperna
i materialet når dessa procentsiffror. Om det finns olikheter i psalmisternas bruk av
adjektiv så är adjektiven inte heller jämnt fördelade mellan olika psalmer. Det
finns psalmstrofer utan ett enda adjektiv såsom t ex i Jonsons Innan natten kommer
(PSB 1986, 510), en psalm på ett hundratal ord. Men det finns även Wallins psal-
mer med nästan 15 % adjektiv av alla orden (t ex PSB 1819, 482, 484). Att adjek-
tiven i psalmerna är färre än den allmänna trenden i språket stöds av Saukkonens
uppfattning (Saukkonen 1984, 58) att adjektiven i konstnärlig stil är färre än i
vetenskaplig eller informerande stil. Detta kan förklaras genom adjektivens väsen
att karakterisera och analysera.

3.3 Utrotade psalmadjektiv

Vid betraktande av adjektiven i hela det undersökta psalmmaterialet kan man lägga
märke till att en del under tiden 1819–1986 totalt försvunnit ur psalmisternas
språk. Detta ville jag studera närmare för vissa adjektivs del. Utplånade är t. ex.
arm, from och huld som var vanliga i 1700-talspsalmen och vid liv även i 1800-
talspsalmen fast de med undantag av from inte syns på ”tio-i-toppen”-listorna. Hos
1900-talspsalmisterna har dessa adjektiv inte ett enda belägg. Om detta förorsakas
av den allmänna utvecklingen i språkets ordfrekvenssiffror och därigenom även
psalmisternas strävan att undvika ord som låter förlegade kan inte besvaras med
hjälp av det svenska ordfrekvensmaterial som finns. Beträffande ovannämnda tre
adjektiv framgår det av Alléns Tiotusen i topp (Allén 1972) att arm har 7, from 18
och huld inte ett enda belägg. Om arm, from och huld i det undersökta materialet
förekommer i samma betydelse som i psalmer går inte att avgöra. Man kan inte
heller vara övertygad om Alléns siffror visar ordens verkliga frekvens i språket för
att Alléns material grundar sig enbart på tidningsspråket. Vidare måste man ta hän-
syn till att ord av ovannämnda typ sällan är representerade i tidningar. I Hassler-
Göranssons Ordfrekvenser i nusvenskt skriftspråk (Hassler-Göransson 1966) har
arm, arma 31 belägg, from, fromma, fromme 8 belägg och huld inte ett enda i
huvudundersökningen på 400 000 ord. Hassler-Göranssons material består av
barnböcker, brev, läseböcker, elevuppsatser, svensk skönlitterär prosa och tid-
ningstexter. I hennes femte undersökning på 100 000 ord med likartat material som
tidigare har arm 6, from, fromma, fromt 8 och huld inte något belägg. En väsentlig
brist med avseende på Hassler-Göranssons material är att man inte kan avgöra hur
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frekvenssiffrorna fördelar sig på olika ordklasser, dvs man kan till exempel inte
avgöra om arm avser adjektiv eller substantiv.

Nominalfrasens betydelsefält i diakront perspektiv har Pirjo Kukkonen forskat
i sin doktorsavhandling Från konst till vetenskap (Kukkonen 1989). En lika djup-
gående undersökning är inte möjlig i detta arbete. För att klargöra om ovannämnda
tre adjektiv sedan 1819 genomgått betydelseförändring studerade jag dem i sex
ordböcker, SAOB (1898–), Dalins Ordbok över svenska språket A-K (1850–55),
Sundéns Ordbok öfver svenska språket I (1892), ISO (1970), Norstedts Stora
svenska ordbok (1995) och NEO 1 (1996).

Tabellerna nedan visar, vilka resultat ordboksundersökningen gav sammandra-
get.

Tabell 5. Betydelseinnehållet av arm i sex valda ordböcker.

Tabell 6. Betydelseinnehållet av from i sex valda ordböcker.

Olycklig
Stackars

Beklagansvärd

Fattig
Torftig

Ömklig
Eländig
Lumpen 
Oduglig

SAOB x x x

NEO  x x x

Dalin x x x

Sundén x x

ISO x x x

Norstedt x x

Gudaktig
Gudfuktig
Religios

Andligt sinnad

Mild
Blid

Vänlig
Rättfärdig

Barmhärtig

Enfaldig
Inskränkt

Välmenande,
men fåfäng

SAOB x x x x

NEO x x

Dalin x x

Sundén x x

ISO x x

Norstedt x
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Tabell 7. Betydelseinnehållet av huld i sex valda ordböcker.

Genom hela materialet har arm tre grundbetydelser. För det första den som i Nor-
stedts ordbok och NEO rätt allmänt uttrycks med ”Som tjänar medlidande pga fat-
tigdom eller annat elände” (Norstedts, 1995, 40, NEO 1 1996, 57). Inom ramen för
denna bemärkelse räknar jag av de i ordböckerna förekommande enskilda adjekti-
ven betydelserna ”olycklig”, ”stackars” och ”beklagansvärd”. För det andra finns
betydelsen som SAOB definierar med ”Som lider brist på timliga förnödenheter”
(SAOB A 2299). I tabellen omfattar denna bemärkelse adjektiven ”fattig” och
”torftig”. För det tredje gäller det, uttalat i SAOB:s ord, ”uttryck för ringaktning”
(SAOB A 2299) i vilken bemärkelse ingår adjektiven som ”ömklig”, ”eländig”,
”usel”,” lumpen” och ”oduglig”. Det är i den första av ovannämnda betydelse-
grupper som arm förekommer i mitt psalmmaterial.

Det centrala betydelseinnehållet hos from definieras i Norstedts ordbok (Nor-
stedts 1995, 328) och NEO (NEO 1 1996, 447) med ”religiös på ett stillsamt, all-
varligt sätt, gudfruktig”. I SAOB (SAOB F 1565) heter det om person: ”för vilken
livet innebär helgd, som fruktar Gud o. hyser vördnad för det heliga, gudaktig,
gudfruktig, religiös, andligt sinnad”. Psalmens from anknyter till dessa bemärkel-
ser. SAOB framställer vidare (SAOB F 1567) närastående betydelser som ”mild”,
”blid”, ”vänlig”, ”rättrådig”, ”barmhärtig mot andra”, men även ”enfaldig” och
”inskränkt”. NEO (NEO 1, 447) har ytterligare följande betydelsenyanser: Om
handling t ex ” fromma böner”, utvidgat stillsam ”tjuren är from som ett lamm”
samt överfört om önskning ”välmenande men fåfäng”. Det är antagligen dessa
betydelsenyanser som inverkat på de 18 beläggen på from i nästan nutida tidnings-
språk (Allén 1972, 100).

Huld definieras i Norstedts ordbok (Norstedt 1995, 476) och NEO (NEO 1
1996, 642) med ”Som visar tillgivenhet och mildhet”. Denna utsaga i mitt ord-
boksmaterial omfattar adjektiv som ”välvillig”, ”vänlig”, ”älskvärd” och ”avhål-

Välvillig
Vänlig

Älskvard
Avhållen

Mild

Trofast Gynnsam
Bevågen

SAOB x x x

NEO x x x

Dalin x x

Sundén x x

ISO x x

Norstedt x
78



len” och det är detta innehåll psalmernas huld har. Huld kan även avse ”trofast”
och om abstrakta företeelser ”gynnsam” eller ”bevågen”. Enligt NEO (NEO 1,
1996, 642) används huld även i föråldrade eller skämtsamma sammanhang som
”hans hulda maka”.

På grund av ordboksmaterialet kan man inte förklara varför de aktuella adjek-
tiven försvunnit från psalmisternas ordförråd.

För att reda ut förekomsten av arm, from och huld i den svenska bibeln har jag
använt Bensows Biblisk ordbok (Bensow 1936) angående 1917 års översättning
och Åbergs Bibelkonkordans (Åberg 1982) samt Ny biblisk ordbok (1987) angå-
ende 1981 års NT. I 1917 års översättning har arm två belägg i GT och ett i NT i
betydelsen ”fattig”. I 1981 års NT har arm ett belägg på samma ställe som i före-
gående översättning. From, i betydelsen ”gudfruktig”, har i 1917 års översättning i
GT 19 belägg, av vilka 12 i Psaltaren, och i NT sju belägg. I 1981 års NT har from
sju belägg. Huld förekommer inte i de två översättningarna. Bibelöversättarnas
förhållande till arm, from och huld har alltså förblivit oförändrat.

Något exempel på ett adjektiv som förekommer endast hos 1900-talisterna
finns inte i mitt material.

3.4 ”Tio-i-toppen”-adjektiv hos de valda författargrupperna

För att få kunskap om vad för adjektiv det är som psalmdiktningen gynnar har jag
räknat ”tio-i-toppen” och ”tre-i-toppen”-adjektiven hos de aktuella författargrup-
perna. Redan i avsnitt 3.2 har det framgått att Wallin överlägset dominerar sitt eget
århundrades psalmmaterial. Därför ska jag även i det följande behandla hans psal-
mer som en egen grupp, skilt från de övriga 1700-talsförfattarna.

Tabell 8 nedan föreställer ”tio-i-toppen”-adjektiven hos 1700-talisterna och
Wallin.
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Tabell 8. Adjektivens ”tio-i-toppen” hos de valda författargrupperna.

Tabell 9 nedan föreställer ”tio-i-toppen”-adjektiven hos 1800- och 1900-talisterna.

Tabell 9. Adjektivens ”tio-i-toppen” hos de valda författargrupperna.

Av tabellerna framgår att endast de tre adjektiven evig, god och helig är gemen-
samma för alla grupper och frånsett 1900-talisterna står högst uppe på listan.
Betraktar man de enskilda adjektiven på listorna ser man att stor är gemensamt för

1700-talisterna Wallin

Adjektiv Antal
belägg

% av  alla
 adjektiv

Adjektiv Antal
belägg

 % av  alla
 adjektiv

1. Evig 55 5,5 1. God 128 5,7

2. God 45 4,5 2. Helig 71 3,2

3. Helig 39 3,9 3. Evig 52 2,3

4. Mild 30 3,0 4. From 50 2,2

5. Stor 21 2,1 5. Trogen 43 1,9

6. Rätt 20 2,0 6. Hög 40 1,8

7. Hög 18 1,8 7. Säll 33 1,5

8. Nära 16 1,6 8. Rätt 31 1,4

9. Enda 15 1,5 9. Mild 30 1,3

9. Trogen 15 1,5 10. Glad 29 1,3

Summa/
alla adj

274/
991

 27,6 507/
2234

22,7

1800-talisterna 1900-talisterna 

Adjektiv Antal
belägg

 % av
 alla

 adjektiv

Adjektiv Antal
belägg

 % av
 alla

 adjektiv

1. Helig 35 4,6 1. Ny 19 2,9

2. Evig 25 3,3 2. Evig 17 2,6

3. God 23 3,0 2. Stor 17 2,6

4. Ny 22 2,9 4. Helig 16 2,5

5. Trogen 17 2,2 5. Nära 13 1,9

6. Kär 16 2,1 6. Liten 11 1,7

7. Klar 15 2,0 7. God 10 1,5

8. Salig 13 1,7 7. Egen 10 1,5

8. Stor 13 1,7 7. Öppen 10 1,5

10. Fri 11 1,4 10. Djup 9 1,4

Summa/
alla adj

190/
762

24,9 132/
651

20,3
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alla utom Wallin, trogen är gemensamt för 1700- och 1800-talisterna samt Wallin,
hög och mild finns hos 1700-talisterna och Wallin och nära hos 1700- och 1900-
talisterna. Ny som toppar 1900-talslistan intar fjärde plats hos 1800-talisterna.
1900-talisterna har fem adjektiv, djup, död, egen, liten och öppen som inte finns på
de övriga listorna. Motsvarande förekommer fri, klar och salig endast på 1800-
talisternas lista. På Wallins lista motsvaras det sistnämnda av säll med 1,5 procent-
enheters andel. Bland Wallins toppadjektiv är det endast from och glad som inte är
belagda på de andra listorna. De övriga 1700-talisterna är ensamma om enda. De
religiöst laddade adjektiven from, mild, salig och säll finns inte på 1900-talisternas
favoritlista.

Av tabellerna framgår också att andelen av favoritadjektiv är störst, 27,6 %,
hos 1700-talisterna och minst, 20,3 %, hos 1900-talisterna. Detta tyder på att 1700-
talisternas psalmspråk omfattade ett trängre adjektivområde än 1900-talisternas
språk. Skillnaden mellan Wallin och hans samtida i detta avseende är nästan fem
procentenheter. Wallin använder alltså flera olika adjektiv än de övriga 1700-talis-
terna.

Tabell 10 nedan visar totalandelen av de tre mest använda adjektiven hos de
valda författargrupperna.

Tabell 10.  Totalandelen av de tre mest använda adjektiven hos de valda förfat-
targrupperna.

Om endast de tre mest använda adjektiven för varje författargrupp medräknas upp-
täcker man att ju äldre psalmister det är fråga om, desto mera koncentrerad ställ-
ning intar toppadjektiven. Hos 1700-talisterna utgör de 14,0 %, hos 1800-talisterna
10,9 % och hos 1900-talisterna endast 8,1 % av alla adjektiven. Hos Wallin är
andelen av de tre toppadjektiven näst störst fast andelen av ”tio-i-toppen-adjektiv”
hos honom i jämförelse med de övriga grupperna är näst minst.

1700-talister Wallin 1800-talister 1900-talister

Adjektiv Antal
belägg

Adjektiv Antal
belägg

Adjektiv Antal
belägg

Adjektiv Antal
belägg

1. Evig 55 God 128 Helig 35 Ny 19

2. God 45 Helig 71 Evig 25 Stor 17

3. Helig 39 Evig 52 God 23 Evig 17

N 139 251 83 53

% 14,0 11,2 10,9 8,10
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3.5 ”Tio-i-toppen-adjektiven” i bruk

Utanför kontexten kan enskilda ord, hur innehållsrika de än är, ge relativt lite
information om det som texten vill underrätta. Därför ska jag i det följande redo-
göra för i vilka sammanhang favoritadjektiven evig, god och helig förekommer
hos de författare vars psalmtexter ingår i mitt material.

Som jag i inledningen till detta kapitel konstaterat förekommer adjektiven i
materialet som attribut, predikativ, apposition och adverb. Ytterligare utgör de ofta
huvudled i nominalfras utan substantiviskt huvudord. Nedan skall jag behandla de
aktuella adjektiven i ovannämnda funktioner med varje författargrupp för sig.

3.5.1 Evig

Till betydelsen återförs evig till hebreiskans olam, evighet. Grundbetydelsen av
evig är ”förborgad”, ”avlägsen i tid, antingen förgången eller kommande”. I GT
hade man inte något filosofiskt begrepp om evighet som något tidlöst, utanför
tidens kategori befintligt. I NT, som i den kristna tron i allmänhet, uttrycker αιων,
evighet, Guds överlägsenhet över historien (SBU 1962, 589–590).

Det första betydelseinnehållet SAOB (SAOB E 791) ger evig är att det betyder
något ”som alltid förbliver l. består, som aldrig upphör l. tager slut”. Det är i denna
betydelse evig förekommer i psalmer.

Belägg på evig hos sjuttonhundratalisterna utgör en tjugondedel av alla deras
adjektiv och står högst bland favoriterna. I någon funktion förekommer evig hos
alla författarna i denna grupp, tätast hos Franzén och Ödmann.

De stående epiteten evig tid och evigt liv förekommer som attributiva ordför-
eningar i 1700-talisternas psalmer. Positiva sammankopplingar är vidare evig frid,
evig fröjd och ro, evigt lov, evig blomning, evig kärlek och evig klarhet. I en av
sina återlösningspsalmer ber Franzén: ”Oss styrka giv till helig strid Och samla oss
i evig frid” (PSB 1819, 118: 3). I Hedborns långa nattvardspsalm heter det: ”Mig
fröjdar mer den törnekrans, Som flätad är kring dina hår Och uti evig blomning
står” (PSB 1819, 158: 16). Hjerténs måltidspsalm avslutas med ”Din Ande när oss
blive Och oss omsider give En evig fröjd och ro” (PSB 1819, 445: 3). Om Guds
varelse diktar Ödmann: ”Härlighet din tron betäcker, Evig klarhet strålar där”
(PSB 1819, 2: 4). Tidigare i samma psalm heter det: ”Allt en evig kärlek är” (PSB
1819, 2: 2). 1700-talisterna diktar vidare om en evig konung (PSB 1819, 53: 2), en
evig hamn (PSB 1819, 122: 5), en evig lag som ”naturen i tvångets fjättrar slöt”
(PSB1819, 42: 4). Geijers starka återlösningspsalm talar om ”himlens Förste” med
82



”För dig ej världen hade band Och graven icke stängsel, Förgängelsen ej hade tand
Och helvetet ej fängsel. Din seger evigt vittne bär, Att den som ren och helig är, Är
ock allena mäktig” (PSB 1819, 72: 5). I äldre psalm kan evig ha även en negativ
dimension. Hedborns nattvardspsalm Av helig längtan konstaterar: ”Ack, tiden ilar
med all fart: Ett evigt mörker stundar snart” (PSB 1819, 158: 6). Människans fall
behandlar Franzén med ”Se, av jorden komna, Bli vi jord igen; Fåfängt dock vi
somna, Själen vakar än, Vakar och begråter Utan slut sin nöd, Lever för att åter Dö
en evig död” (PSB 1819, 44: 4).

1700-talisterna använder evig även som predikativ. Predikationsbasen är ofta
Gud antingen som sådan eller i egenskap av fader. I Ödmanns treenighetspsalm
tilltalas Gud med ”O Fader, dig, som evig är […] Ditt folk, som detta offer bär, Sin
enda dyrkan giver” (PSB 1819, 20: 2). Samma evighetstema hör ihop med Guds
makt i Hedborns psalm om Guds majestät i ”Evig är din makt och ära” (PSB 1819,
3: 1). Hos Franzén heter det om Guds ord: ”Fadern själv hos vilken Ordet Evigt var
och evigt är” (PSB 1819, 48: 2). Evigheten täcker Guds hela person som i Åströms
”Ack, må du ock i mitt hjärta Födas och förbliva där, du som Gud och evig är”
(PSB 1819, 74: 2). Dopförbundets betydelse hävdas i Ödmanns ”ett arv som evigt
är (PSB 1819, 218: 2).

Substantiverat står evig i Ödmanns ovan redan citerade treenighetspsalm som
inleds med ”O, Evige, o Gud” (PSB 1819, 20: 1).

Även som adverbial förekommer evig hos 1700-talisterna. Adjektivet används
i dessa förekomster både som självständigt adverbial och som förstärkning till
övriga adjektiv eller adverb. Angående människans fall skriver Ödmann: ”Hennes
mål att jorden pryda Och att evigt, vis och fri, Till Guds kärlek vittne bli” (PSB
1819, 43: 4). Vidare beskriver han Guds allmakt med ”Evigt klädd i ljusets skrud,
Du din allmakts spira sträcker Till ett rike utan gräns” (PSB 1819, 8: 1). I en psalm
under rubriken ”På sabbatens morgon” förkunnar Geijer: ”Vår jord […] Skall stör-
tas […] Men ej ditt ord och ditt förbund, Som varit har till denna stund Och skall
för evigt vara” (PSB 1819, 321: 4).

Medan evig hos de övriga 1700-talisterna står på favoriternas topp intar det
hos Wallin tredje plats. Som hos sina samtida utgör evig tid, evigt liv och evig frid
även hos Wallin vanliga attributiva ordföreningar. Likaså förekommer evigt lov
(PSB 1819, 203: 4), evig kärlek (PSB 1819, 403: 4) och evig ro (PSB 1819, 277:
6). Vidare diktar Wallin om ”vad evigt värde äger” (PSB 1819, 41: 4). Evigt för
honom är både sanning och nåd. Hans bekanta julpsalm kommer med ”sötman av
en evig nåd” (PSB 1819, 55: 3) och i en annan psalm om Jesus födelse heter det:
”Hans sanning, evig som hans nåd” (PSB 1819, 57: 3). För Wallin typisk evighets-
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längtan har psalmen 237 där han i förtvivlan om vart han skall vända sig upp-
täcker: ”Du, Jesu, haver livets ord, Det eviga och rena” (PSB 1819, 237: 1) och
fortsätter i andra strofen: ”Och smärtan, som dock timlig är, En evig sällhet föder”
(PSB 1819, 237: 2). Den för Wallin likaså vanliga förgängelsetanken kommer fram
i ”Och evig död är syndens lön” (PSB 1819 375: 6). Denna ur Romarbrevet här-
stammande tanke lindras senare i samma psalm till ”Från evig död du frälsar”
(PSB 1819, 375: 11). Samma tröst kommer i uttryck i den poetiskt fina julpsalmen
”Men med sin lydnad och sin död Skall lösa oss från evig nöd” (PSB 1819, 56: 3).

Som sina samtida brukar Wallin evig även adverbiellt. Också han använder
evigt som självständigt sättsadverbial och som bestämning till andra adjektiv och
adverb. Hans uppståndelsepsalm avslutas med ”Evigt hör jag honom till, Som
sade: `Där jag är, jag vill, Att mina skola vara`. Halleluja”. (PSB 1819, 103: 3).
Verserna ”Lär mer och mer en skingrad skara Förenas i din sannings ljus, Att det
må vara, evigt vara En herde och ett fårahus!” (1819, 285: 6) innebär tanken om en
enad kristenhet. I psalmen om Jesus namn övertygar Wallin: ”Ty han är den, Som
avplanat all min skuld Och mig möter, evigt huld, I himmelen” (PSB 1819, 65: 5).

Substantiverat har Wallin evig vanligen i personbetydelse. Det högtidliga slu-
tet i en av hans julpsalmer lyder: ”Höglovad i all evighet Den Eviges barmhärtig-
het” (PSB 1819, 56: 8). Krigspsalmen inleds med ”Nu Herren Gud välsigne oss!
Vår kraft, vårt mod han live! Den Evige bevare oss, Och lycka han oss give” (PSB
1819, 379: 1). Vokativt används evig i nyårspsalmen: ”Evige, ditt välde Ej ljus och
mörker skiftat; Den lag, för oss du stiftat, Förvandlar icke dig” (PSB 1819, 406: 1).
Bestämd neutrumform ingår i psalmen Upp att Kristi seger fira där Wallin diktar:
”Dygden, ljuset, glädjen, friden I de helgas samfund bo, Där det eviga ur tiden
Uppgår för en salig tro” (PSB 1819, 117: 5).

På 1800-talisternas favoritlista har evig andra plats. Det har ett mångsidigt
bruk som attribut. Vid evigt väl vill Alin hålla fast i konfirmationspsalmen (PSB
1937, 229: 4). Hos Eklund förekommer i samma psalm å ena sidan evig nöd (PSB
1937, 197: 1), å andra sidan evig nåd (PSB 1937, 197: 2). Det kristna gundbegrep-
pet evigt liv finns i Evers adventpsalm: ”Av nåd oss då, o Herre, giv Med allt ditt
folk ett evigt liv” (PSB 1819, 46: 5). Evigt ljus har han i konkret betydelse i ”En
gång, när slutat är allt ve, Skall skyn sig öppna, jag skall se I evigt ljus Mitt faders-
hus (PSB 1937, 140: 3). Topelius använder eviga ljus metaforiskt i den bekanta
skolpsalmen: ”Du, som är vägen, sanningen och livet, Eviga ljus, till salighet oss
givet” (PSB 1937, 485: 3). I föregående strof diktar han: ”Led oss att söka här, i
allt vi lära, Evige Faderns kärlek, makt och ära” (PSB 1937, 485: 2). Hos Söder-
berg upprepas evig som attribut till skörd såväl i diakonipsalmens ”När en gång till
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evig skörd Herrens åkrar mogna” (PSB 1937, 240: 4) som i höstpsalmens ”det
vetekorn, som jordas, Men skall gro till evig skörd” (PSB 1937, 479: 3). Den
urlutherska försäkran om att Guds ord består ingår i Runebergs rader ”Var giver
världen oss en grund, Så fast att därpå bygga, Som ordet av Guds egen mun, Det
eviga och trygga” (PSB 1937, 172: 4).

Det predikativa bruket av evig hos 1800-talisterna är begränsat. I psalmen
Tack, o Gud, att i din kyrka hävdar Söderberg kyrkans värde för människan med
”Trycks till jorden ned vårt sinne Under mödor och besvär, Uppåt visar korskrönt
tinne Till ett mål, som evigt är” (PSB 1937, 171: 2). Runebergs passionspsalm
bevittnar ”Evig är hans kärleks låga” (PSB 1937, 82: 5). Stark luthersk närvaro
uppfattas i Alins reformationspsalm med versen ”Guds ord dock består Och evigt
förbliver” (PSB 1937, 161: 5).

Adverbiellt används evig hos 1800-talisterna på samma sätt som hos de före-
gående grupperna. I barnpsalmen skriver Sandell-Berg subjektivt sin vana trogen:
”Frälst genom honom, lycklig och fri, Vill jag hans egen evigt nu bli (PSB 1937,
519: 2). ”Vad fröjd att få i samma tro Som bröder här på jorden bo Och sedan evigt
vara Uti hans tempel klara” (PSB 1937, 204: 1) upprepas Sandell-Bergs tanke av
Runstedt. I Luthers ton förkunnar Runeberg vidare om Guds ord i den redan cite-
rade psalmen ”Det tärs av ålder ej och tid, Om den ock evigt räckte. […] Det ej av
tidens växling vet, Likt Gud, som evigt varit” (PSB 1937, 172: 3).

Bland 1900-talisternas favoriter intar evig delad andra plats. Den attributiva
förbindelsen evigt liv förekommer även hos denna grupp. Den förekommer t ex
hos Bolander (PSB 1986, 562: 3) och Hartman (PSB 1986, 153: 4). Frostenson till-
talar Gud med ”du eviga ljus” (PSB 1986, 600: 4). Om Kristus säger han att ”Han
fyller vår dag med det eviga nu” (PSB 1986, 601: 2). Guds ögas ”eviga ljus” ingår
i hans psalm med vittnesbörd som motiv (PSB 1986, 87: 1) och ”Guds eviga ljus”
besjungs även i Hallqvists framtidspsalm (PSB 1986, 626: 2). Bibelns klädsymbo-
lik är närvarande i Martinsons ”evig sommarskrud” (PSB 1986, 202: 2). Widmark
talar om ”en evig kärleks tolk” (PSB 1986, 228: 2) vid nattvardsbordet och hos
Frostenson drack synderskan en vanlig dag ”ur en evig källas djup” (PSB 1986,
352: 3).

Predikativ funktion har evig endast en gång hos 1900-talisterna. Det gäller
Anérs psalm där författarinnan utan adress diktar om en som är ”större än mitt
hjärta, som är evig; som är nu” (PSB 1986, 27: 3).

Adverbiellt har evig hos 1900-talisterna flera belägg. Törnbergs psalm om
Guds trofasthet övertygar: ”Både dig och bördan bär han, tills du evigt bärgad står”
(PSB 1986, 30: 3). Ibland förstärks evigt med för. Så heter det i Hartmans natt-
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vardspsalm: ”du är vårt hjärtas fred, / Jesus, för evigt” (PSB 1986, 74: 2). Den
kraftiga marianism som med 1986 års psalmbok bröt in får sitt uttryck i Norbergs
Mariapsalm: ”Evigt det ljus som jungfru Maria / till templet bar, / lyser för folket
som vandrar i mörkret” (PSB 1986, 479: 3).

3.5.2 God

Det värdeladdade adjektivet god blir i psalmboken allmännare ju längre bakåt i
tiden man går. Semantiskt innebär god inte så utpräglat religiösa element som evig
och helig. Huvudordet till god som attribut och som predikativ utgörs ofta av Gud
i gudomens alla tre personer, Fader, Son och Ande, ibland metonymt. Som bestäm-
ning till gudomen omfattar god de i SAOB (SAOB G 683) givna betydelserna
”välvillig”, ”kärleksfull”, ”öm” och ”givmild”. Komparativ- och superlativfor-
merna bättre och bäst är vanliga.

Bland 1700-talisternas favoritord intar god andra plats strax efter evig. Attri-
butivt förekommer god t ex hos Åström i tilltalen ”Gode Herde” (PSB 1819, 71:
7), ”Gode Gud” (PSB 1819, 343: 1) och ”du Gode Gud” (PSB 1819, 343: 3). Fran-
zén har ”Gode Herde” som tilltal i psalmen han adresserat till föräldrar (PSB 1819,
341: 2) och i herdepsalmen skriver han: ”Han som den gode Herden är, Han mina
steg ledsagar” (PSB 1819, 119: 1). Vid ett barns död heter det hos Geijer: ”Jag vet,
du är en bättre Far Än någon uppå jorden” (PSB 1819, 345: 5). Jesus kall till natt-
vardsungdomen lyder i Franzéns ord: ”Kom, mitt barn, och bliv hos mig; Ingen
bättre vän du äger Än den vän, som dött för dig” (PSB 1819, 352: 4).

God förenas dock även med andra huvudord till att karakterisera såväl
abstrakta saker som varelser av olika slag. Om människokärleken skriver Ödmann:
”Då jag under nödens börda, Mina likar svikta ser, Lär mig då din kärlek vörda,
Som en bättre lott mig ger” (PSB 1819, 286: 2). I Geijers ovan citerade psalm 345
skriver skalden i en tidigare strof: ”Jag vet, o Gud, att det är rätt, Vad du med mig
vill göra. Ej känner jag det bästa sätt Att mina öden föra” (PSB 1819, 345: 3).
Trygghet lovar Franzéns aftonpsalm med ”till de goda barnens ro Hans goda äng-
lar hos dem bo” (PSB 1819, 436: 2).

Även predikativt och som apposition betecknar god Guds egenskap. Hedborn
citerar Jesus i ” `Min Fader`, sade han, `är god`” (PSB 1819, 243: 4). Hjertén
besjunger Guds godhet med inledningstilltalet ”Gud, du är kärleksrik och god”
(PSB 1819, 234: 1).

Då god hos 1700-talisterna fungerar som apposition förenas det alltid med ett
annat adjektiv. Hos Franzén heter det: ”För oss ett offer vorden, Dig själv åt oss du
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ger Och säger, evigt huld och god” (PSB 1819, 150:2) och hos Hjertén: ”Dig, Gud,
ske evigt lov och pris, Som, alltid lika god och vis, Ger även mulna dagar” (PSB
1819, 255: 5). Ödmanns Store Gud kulmineras med ”Lär mig tro, att, mild och
god, Du tillika är rättfärdig” (PSB 1819, 388: 6).

Även exempel på det adverbiella god är belagda hos 1700-talisterna. I Fran-
zéns upprepade gånger citerade psalm om människans fall heter det tröstfullt: ”Till
den minsta lilja Allt är skapat gott” (PSB 1819, 44: 5). I grubblet över de mänsk-
liga ändamålen konstaterar Åström: ”Ja, har du handlat rätt och gott Då bliver lugn
ditt hjärtas lott” (PSB 1819, 39: 5).

Det substantiverade bruket av god hos 1700-talisterna bjuder på rikt material.
Främst gäller beläggen obestämda och bestämda neutrumformer. Ödmanns helgel-
sepsalm uppmanar: ”Känn din plikt att göra gott, Vaksamt mot begären strida”
(PSB 1819, 218: 6). Ofta är både ont och gott närvarande som i Ödmanns ”I en
kraft att ont och gott Med förnuftets domar pröva Mig du ensam gav den lott Att
med frihet dygden öva” (PSB 1819, 38: 4). Bestämd form har t ex Åström i ”Det
goda, Gud dig bjuder, Gör det – och lycklig var” (PSB 1819, 42: 5) och Franzén i
”Det goda segra skall till slut” (PSB 1819, 122: 5). Om människans förhållande till
Gud skriver Hjertén: ”vad mig med din vilja sker, Sker alltid till mitt bästa” (PSB
1819 255: 1). Geijers skördepsalm påminner: ”Den jord, vi ägt, oss äger då; Vårt
goda äga andra” (PSB 1819, 400: 3). Även den gamla dativformen är med i föl-
jande bricka med god hos Åström: ”Du som allt till godo vänder, Led oss på din
viljas stig. Vi av dig få mycket gott, När vi, nöjda med vår lott, Synden fly, det
goda göra” (PSB 1819, 343: 4).

Över en tjugondedel av alla Wallins adjektiv utgörs av god. Hos honom före-
kommer det i alla funktioner adjekivet kan ha och som evig och helig beskriver
god Guds väsentliga kvalitet på det treeniga planet.

Attributivt förekommer god hos Wallin ofta vid tilltal och exempelurvalet är
rikt. Psalmen om nästankärlek börjar med ”I din vård, som räcker till, Gode Gud,
åt alla, Nästans väl jag lika vill Såsom mitt befalla” (PSB 1819, 284: 1). Om Guds
ord skriver Wallin: ”Dock strålar i en högre dag Det fröjdefulla ordet, Där, gode
Fader, ditt behag Är uppenbarat vordet” (PSB 1819, 140: 3). Vid Jesus begravning
uttalar han: ”Så, vila gode Herde, nu! Du förr ej fristad haft, där du Ditt huvud luta
kunnat” (PSB 1819, 100: 2). Ytterligare heter det i en annan psalm om Jesus
begravning: ”kärleken den kalk har tömt, Som heligheten räckte. Till ro den gode
Herden går, Som gav sitt liv för sina får” (PSB 1819, 101: 1). I psalmen vid årets
slut står det: ”Ja, bed, du gode vingårdsman, Din bön allena gäller” (PSB 1819,
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414: 5). Om Anden skriver Wallin: ”Och den gode, milde Anden Uppehålle mig
var stund I din dyra nåds förbund” (PSB 1819, 201: 5).

Hos Wallin bör människan sträva efter det goda landet (PSB 1819, 210: 9, m
fl), ett bättre liv (PSB 1819, 173: 7 m fl) och ett bättre levnadslopp (PSB 1819,
395: 4) på den goda vägen (PSB 1819, 350: 3 m fl). Då kan hon vänta en bättre
morgon (PSB 1819, 495: 6) och den goda nattens frid (PSB 1819, 451: 3) och
bland Jesus goda säd (PSB 360: 6) bli kallad hans gode tjänare (PSB 1819 495: 1
m fl). I förhållande till nästan gäller det att vara öm ”om nästans goda namn” (PSB
1819, 142: 9). För äkta makar är ”bästa råd Att undse med varann” (PSB 1819,
338: 4).

Även predikativt är god hos Wallin främst en Guds egenskap: ”Och alla hjär-
tan röja, Att Gud är god och vis” (PSB 1819, 488: 6). I en psaltarparafras (PS 77)
ifrågasätts det: ”Har han mig nu förskjutit? Är han ej god som förr” (PSB 1819,
240: 3). För människan blir allt gott i tillit till Gud: ”Allt blir gott, när hjärtat vilar
Fromt och fast vid Herrens nåd” (PSB 1819, 245: 5) eller ”Och allting bliver gott
för dem dig hava kär” (PSB 1819, 473: 3). Den wallinska psalmboken är väl för-
sedd med psalmer om ”en trogen själs glädje att skiljas hädan”. Om att möta döden
skriver Wallin i föregående bönpsalm: ”Nu vill jag bryta opp, nu vill jag hädan fara
Och komma till det land, där mig är gott att vara” (PSB 1819, 473: 1). I bönen om
den dagliga förnyelsen ber Wallin efter Psaltarsångaren (Ps 51: 12): ”Skapa i mig,
Gud, ett hjärta, Som är heligt, gott och rent” (PSB 1819, 201: 1). Människans
omsorg om Guds jord överväger han i aftonpsalmen med ”Är väl världen bättre
vorden Genom mig i någon mån? Är vid denna dagens slut Själv jag bättre än
förut” (PSB 1819, 435: 3).

Adverbiellt är det även hos Wallin ofta komparativ- och superlativformer på
god som mest används. Ödmjukhet behandlar skalden i ”Om av Guds nåd jag
bättre lottad blivit, O, skulle jag däröver mig förhäva” (PSB 1819, 273: 6) och i
följande strof fortsätter han: ”O, måtte dig min vandel bättre prisa” (PSB 1819,
273: 7). Den ovan citerade psalmen inför döden avslutas med ”Du känner vägen
bäst förbi den mörka ort: Ett steg ännu, och så jag är vid himlens port” (PSB 1819,
473: 5).

Som apposition är god sällsynt hos Wallin. I psalm 149 redogör han för dopets
innebörd: ”Av Andens kraft i dopets flod Vår själ från synden renas Och, genom
ordet vis och god, i tron med Gud förenas” (PSB 1819, 149: 2). En av psalmerna
för ”botfärdiga fångar” når sin kulmen med ”Där skall jag, tvådd i Lammets blod,
Alltmera helgad, vis och god, min arvedel ock finna” (PSB 1819, 375: 13).
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Ytterligare använder Wallin god substantiverat. Som Guds egenskap hänvisar
god på Far och Son. ”Till sina barn den Gode ser Med samma fadersöga” (PSB
1819, 242: 2). Evangeliepsalmen om Jesus inför Pilatus beklagar: ”Ack, vilken lön
den Gode fått, Som steg med himlens salighet till jorden” (PSB 1819, 87: 1). I neu-
trumform till att beteckna det opersonliga har Wallin bruk med god. Om försakel-
sen diktar han: ”Var arbetsam! Men se ej blott Uppå ditt eget bästa! Gör alltid rätt,
gör gärna gott, Hav ömhet för din nästa” (PSB 1819, 282: 5). Måltidsbönen ber:
”Och vad gott och nyttigt är, Oss din milda hand beskär” (PSB 1819, 447: 1). För-
hållandet mellan husbonde och tjänare behandlas i ”Giv, att jag, nöjd med vad jag
fått, gör allt det goda, som jag kan, Och söker frid med varje man Men främst på
deras bästa står, I vilkas tjänst mitt bröd jag får” (PSB 1819, 334: 1). Ytterlighe-
terna god och ond jämställer Wallin ofta med varandra. I nattvardspsalmen för
ungdomen sägs det: ”På livets väg jag ont och gott skall pröva” (PSB 1819, 354:
3). Guds lag talar: ”Var fridsam, var din oväns vän och löna ont med gott igen”
(PSB 1819, 142: 6). Om försonligheten heter det: ”Ännu ock flödar Jesu blod Likt
Herrens regn till ond och god” (PSB 1819, 289: 4). Ur djupets nöd ropar Wallin
med övertygelse: ”Ack, är dock tid för nåd och hopp, Så länge än din sol går opp
För onda och för goda” (PSB 1819, 375: 5).

I 1800-talisternas psalm finns god på tredje plats. Även i denna grupp används
det till att beteckna alla personerna hos gudomen, också som Fader, herde, vän och
läkare.

Attributivt prisar Runebergs barnpsalm: Tack, gode Fader, för mycket mer Än
jag kan nämna och säga” och vidare i samma psalm: ”Så håll utöver mig än din
hand, o Fader god utan like” (PSB 1937, 515: 3–4). Alins konfirmationpsalm ber:
”O gode Herde, var oss nära” (PSB 1937, 229: 5), medan Runstedts herdepsalm,
en psaltarparafras efter Ps 23, inleds med ”Herren är min Herde god” (PSB 1937,
307: 1). Oterdahls barnpsalm, en julvisa, beskriver Jesus uppväxt med ”Det växte
upp och blev en man, Så god och vis, så stark och sann” (PSB 1937, 516: 3). Vid
örtagårdens port heter det hos Liedgren: ”Därinne dväljs min bäste vän, Men jag
vid porten dröjer än” (PSB 1937, 267: 1). Som Gud är god är allt hos honom gott
som i Beskows doppsalm: ”Tag i dina goda händer Detta späda mänskoliv” (PSB
185: 1). God sträcker sig också utanför det gudomliga. ”Med Jesus fram i de bästa
åren”, inleds Eklunds psalm för ungdomen (PSB 1937, 531: 1).

På god i predikativ funktion hos 1800-talisterna finns det likaledes belägg. I
Liedgrens doppsalm övertygas det: ”Gud, hos dig är nådens källa. Bättre är än liv
din nåd” (PSB 1937, 186: 2). Runeberg avslutar sin dikt om Herrens tempelgård
med ”Där är mig gott att vara. Där har mitt hjärta ro” (PSB 1937, 210: 4).
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Adverbiellt brukas god av denna grupp som väl också av de övriga grupperna,
mest i komparativ eller superlativ. Några belägg kan nämnas. Liedgren kallar i sin
psalm för ungdomen Jesus för läkare och fortsätter: ”Läkare, du som bäst förstår
Vad för vår läkedom kräves” (PSB 1937, 532: 2) och i Oterdahls barnpsalm står
det: ”Var gång vi följa glatt hans ord, Det lyser bättre för vår jord” (PSB 1937,
516: 4).

Substantiverat använder 1800-talisterna god till att beteckna både person och
egenskap. Runeberg skriver i sin passionpsalm: ”Solen, som från fästet lyser Över
ond som över god, Blott en ringa droppe hyser Av hans djupa kärleksflod (PSB
1937, 82: 4). I samma psalm heter det tidigare om den korsfäste: ”Ingen så mitt
bästa vet” (PSB 1937, 82: 1). För att ytterligare dröja vid Runeberg heter det i
barnpsalmen ”Tack för allt gott du mig ständigt ger” (PSB 1937, 515: 3). Nilsson
behandlar skördetiden: ”Växten han givit, och jorden har burit sin gröda. Än mera
gott, Rikare gåvor jag fått, Själen till fägnad och föda” (PSB 1937, 498: 3).
Eklunds bön i lovpsalmen lyder: ”Ack, låt mig icke glömma Det goda du min själ
har gjort, Men det i hjärtat gömma” (PSB 1937, 329: 3).

Hos 1900-talisterna finns god nere på listan i jämförelse med de övriga grup-
perna. Attributivt används det både till att beteckna Guds kvalitet och i profant
syfte. Frostensons redan från 1937 års psalmbok bekanta psalm innehåller bönen:
”Herre, du som allt regerar, / led oss med din Ande god” (PSB 1986, 586: 3).
Melins barnpsalm med sin varma vardagston avslutas hjärtligt med ”Tack gode
Gud för jorden / och alla människor. / Gör en familj av alla, / en enda jättestor”
(PSB 1986, 608: 2). Frostenson odlar god bibelbundet i psalmen om såningsman-
nen: ”En del föll i god jord / och där bar det frukt” (PSB 1986, 66: 3). Samma
motiv har hans psalm som har sin grund i Bergspredikan: ”Himmelriket är som /
den säd som myllas ner./ I den goda jorden / en riklig skörd den ger” (PSB 1986,
610: 3). En bibelliknelse skymtar fram också genom hans ”Den gode herdens röst
blir hörd / ur rop som tystas ner” (PSB 1986, 377: 3).

Predikativ funktion har god i Hallqvists psalm om sökande och tvivel där för-
fattarinnan uttalar: ”Man har sagt att du är mycket god. / Jag har ingen alls som
hjälper mig” (PSB 1986, 532: 1). Men Hallqvist skriver också om människans
strävan. Publikanen Sackaios meddelar: ”Jag vill bli god för Jesu skull” (PSB
1986, 614: 5). Psalmen om världens skapelse, en psalm där också vår tids natur-
tolkning kan spåras, avslutar Hartman för tio strofer bibeltroget med ”Gud såg att
det var gott” (PSB 1986, 587)
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I Hallqvists psalm om Sackaios ovan förekommer god substativerat där den
lille mannen som i en damtidning får brått ”att laga något riktigt gott” (PSB 1986,
614: 4).

3.5.3 Helig

Betydelsen härleds från hebreiskans qadósh och grekiskans αγιος. 
I GT används helig om Gud och människor till att beteckna upphöjdhet och

fläckfri renhet och i NT om något som framkallar häpnad och vördnad (BUB
1972, 422). Använt om Gud betyder helig enligt SAOB (SAOB H 689) en ”som
äger sådant väsen o. sådana egenskaper att de göra honom väsenskild från det onda
och orena”. En helig person är enligt SAOB (SAOB H 688) sådan ”som står i så
nära förbindelse med Gud att hans väsen och egenskaper fått en större eller mindre
likhet med Guds”.

Procentuellt är beläggen på helig i mitt material talrikast hos 1800-talisterna
och fåtaligast hos 1900-talisterna hos vilka de utgör 2,5 % av alla adjektiven,
medan deras andel hos 1800-talisterna är 4,6 %. I beläggen på helig i tabellerna
ingår även det synkoperade helg.

På 1700-talisternas lista intar helig tredje plats. I denna grupp används helig
både mångsidigt och rymligt. Stående epitet med helig som attribut är inte vanliga,
t ex helge Ande förekommer endast i Åströms helgelsepsalm: ”Kom, Helge Ande,
fyll mitt bröst” (PSB 1819, 130: 1). Guds boningar betecknas heliga. Ödmans
psalm angående prästval börjar med ”Du som din församling vårdar, Den ditt blod
har återlöst, Och i dina helga gårdar Söker oss med fridens röst” (PSB 1819, 318:
1). I dikten med motivet sabbatsmorgon diktar Geijer: ”uppgå till de helga rum Jag
vill och se din ära” (PSB 1819, 321: 3). Helig omfattar allt som hör samman med
gudomens personer. Det som rör sig om Gud och hans son är heligt. Ett för vår tid
främmande motiv i 1819 års psalmbok har psalmen ”för en hustru som skall kyrk-
tagas”. Där skriver Franzén: ”Med kärlek och med tro Vill jag dig, o Herre, tjäna.
Kom, välsigna bröd och bo Och din helga frid förläna” (PSB 1819, 368: 5). 1700-
talspsalmerna talar vidare om Kristus ”helga blod” (PSB 1819, 143: 3), hans
”helga, milda namn” (PSB 1819, 72: 4), ”korsets helga stig” (PSB 1819, 89: 4)
och ”Kvinnans helga säd” som träder på ormen (PSB 1819, 44: 7). Helig förekom-
mer även som bestämning till natur och människa och hennes liv. I Hedborns
psalm om Guds varelse står det: ”Solen dig sitt offer tänder, Där klar hon fram på
fästet länder Med ljusets helga rikedom” (PSB 1819, 3: 2). I samma psalm fortsät-
ter han: ”Här ditt namn vi vill sjunga Och sedan med en helig tunga Dig lova, Gud,
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till evig tid” (PSB 1819, 3: 7). Människans hjärta slår av ”helig längtan” (PSB
1819, 158: 1) och hon prisar Guds kärleksfulla råd med ”helig vandel” (PSB 1819,
130: 8). Metaforer med helig ingår i Franzéns ”Han styrker mig med livets bröd
Vid nådens helga källa” (PSB 1819, 119: 3) och Åströms ”Ut du går […] att vil-
lans makt bestrida Blott med sannings helga svärd” (PSB 1819, 71: 2).

Som predikativ förekommer helig hos 1700-talisterna oftast som bestämning
till Gud. Geijers psalm om Jesus person befäster ”den som ren och helig är, Är ock
allena mäktig” (PSB 1819, 72: 5). Hedborns Höga majestät avslutas med ett för-
säkrande ”Helig är Gud, All världens Gud, All krafts och nåds och visdoms Gud”
(PSB 1819, 3: 7). I Hjerténs råd till sanningssökande heter det: ”Ty helig, helig
Herren är, Och den som falskt vid honom svär, Kan icke bli ostraffad” (PSB 1819,
312: 1). Objektivt predikativ har Åströms ”Men i mitt samvet`, store Gud, Där du
har skrivit dina bud, Du helig dig förklarar” (PSB 1819, 27: 5). Samma typ av pre-
dikatsfyllnad har Hedborn i psalm 3: ”Dig helig, helig, helig kallar din helga hjord,
din kristenhet” (PSB 1819, 3: 6).

I psalmen, avsedd att sjungas ”efter predikan”, står Ödmanns helig som appo-
sition: ”Du som låtit oss din lag Ren och helig här förklara, Giv, att ock vår arbets-
dag Må en själens sabbat vara” (PSB 1819, 331: 2).

Substantiverat används helig av 1700-talisterna endast personligt. Till treenig-
heten hänvisar Franzén med ”Honom, den Oändlige, I hans ende Son vi se, I den
vise, kärleksrike, Helige, som blev vår like” (PSB 1819, 48: 2). Som tilltal till Gud
är Hedborns helig i ”Helige, som bor i ljuset” (PSB 1819, 3: 5). Tilltal till Jesus,
”himlens förste”, utgörs av Geijers helig i verserna ”Dig låg om hjärtat, Helige, Att
ej ett får borttappat se Av dem dig anförtroddes” (PSB 1819, 72: 2).

På favoriternas lista hos Wallin intar helig andra plats, och dess andel utgör 3,2
% av alla adjektiven i hans psalmer.

Det attributiva bruket av helig hos Wallin har referenter av de mest skiftande
slag, dock alltid men anknytning till gudom. ”Du helige, du gode Gud” (PSB 1819,
415: 5), prisar skalden vid årets slut. Guds ord och bud prisas heligt: ”Och himmel
skall förgås och jord Men ej hans helga, dyra ord” (PSB 1819, 56: 6). Wallins psal-
mer talar om Guds heliga behag (PSB 1819, 12: 2), helga råd (PSB 1819, 57: 3),
helga lära (PSB 1819, 68: 4), helga ljud på Sinai (PSB 1819, 142: 1), helga röst
(PSB 1819, 262: 2), helga lag (PSB 1819, 335: 3), heliga beslut (PSB 1819, 385:
4), och helga vilja (PSB 1819, 275: 2). Om Jesus diktar Wallin i uppståndelsepsal-
men: ”Det helga liv han återtar Som var för oss utgivet” (PSB 1819, 103: 1). Om
Frälsarens efterföljelse skriver han: ”Ack, en helig blick från dig Hjärtat genombå-
rar” (PSB 1819, 128: 2). Helige Ande inleder varje strof i psalm 131 (PSB 1819).
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Wallin har ett rikt urval rumsuttryck där helig ingår. Han sjunger om heligt rum
(PSB 1819, 1: 6 m fl), Guds Helge Andes boning (PSB 1819, 45: 6), helga kyrka
(PSB 1819, 148: 4), helga hydda (PSB 1819, 277: 6) och helga gård (PSB 1819,
326: 4). Även helig tid berör Wallin. I ingångspsalmen konstaterar han: ”Ej störe
mänskofunder Och jordiskt känsloprål De helga sabbatsstunder” (PSB 1819, 1: 6).
Nattvardspsalmen för ungdomen ber: ”Välsigna, Gud, en dyr och helig stund, Då
jag med dig förnyar mitt förbund” (PSB 1819, 354: 1). Det som människan känner
inför Gud beskrivs i Wallins psalmer med helig lydnad (PSB 1819, 41: 4), helig
fröjd (PSB 1819, 68: 1), heligt mod (PSB 1819, 193: 3), och helig iver (PSB 1819,
224: 4).

Predikativt syftar helig hos Wallin på Guds person, namn och ord, men även
på människans väsen. Psalm 139 som befinner sig i avdelningen ”Ordet” avslutas i
varje strof med ”Helig, helig, helig är Herren Gud” (PSB 1819, 139: 1–4). Wallins
psalmtolkning av Herrens bön ber: ”Fader vår, vi dig åkalla: Heligt vare för oss
alla Ditt bedjansvärda namn” (PSB 1819, 262: 1). Psalm 40 riktar människan upp-
maningen: ”Mänska, i ditt hjärta står Herrens budord skrivet. Håll det heligt –
därav går Visheten och livet” (PSB 1819, 40: 1). För den dagliga förnyelsen avses
efter Psaltaren (Ps 51: 12) psalmorden ”Skapa i mig, Gud, ett hjärta, Som är heligt,
gott och rent” (PSB 1819, 201: 1).

Som apposition förekommer helig i Wallins psalmer som beteckning på såväl
Gud som människa. Om den korsfäste vittnar skalden: ”Ren och helig han allena
Kunde frälsning oss förvärva, Att vi, heliga och rena, Skulle paradiset ärva” (PSB
1819, 294: 3).

Ingångspsalmen ger ett exempel på det adverbiella bruket av helig hos Wallin:
”Som havets sand otaligt Ditt folk föröke sig Och heligt och lycksaligt I evighet
lovsjunge dig” (PSB 1819, 1: 7).

Substantiverat använder Wallin helig i singular och plural, neutrum och utrum.
I en evangeliepsalm (Joh 19: 5) förkunnar han: ”Så hög och skön Är synen av den
Helige, som lider” (PSB 1819, 87: 5). Och i en psaltarparafras (Dav 94) lyder frå-
gan: ”Skall han, som ögat gjort, ej se? Den Helige, Som örat gjort, ej höra” (PSB
1819, 10: 3). Den osynliga församlingen är med i ”Dygden, ljuset, glädjen, friden,
I de helgas samfund bo” (PSB 1918, 117: 5) och ”Och från en klarhet till den andra
Jag med Guds heliga skall vandra” (PSB 1819, 483: 5). Neutrumform har helig i
psalmen där Wallin uttalar sig om lagen: ”Ditt tal skall vara ja och nej! Tänk vad
du ber, håll vad du svär, Och vördnad för det helga bär” (PSB 1819, 142: 3). Den
fallna människans känslor berörs i psalm 45 där Wallin har en exceptionell super-
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lativform: ”I det heligsta ingången, Han ock min förlossning funnit” (PSB 1819,
45: 7).

Samtidigt som helig hos 1800-talisterna utgör det oftast förekommande adjek-
tivet, ansluter det sig till ett rikt urval referenter. Syntaktiskt har helig hos denna
grupp en snävare användning än hos 1700-talisterna. Attributivt har stående epitet
även här en mindre roll; psalmisterna är fördomsfria i bruket av helig. Helig Ande
har inte samma ställning som senare hos 1900-talisterna; egentligen är det endast
Nilssons pingstpsalm som, naturligt nog, talar om Helige Ande (PSB 1937, 129).
De vanligaste stående epiteten är heligt ord och helig strid. ”Och funnen är skatten,
Guds heliga ord” (PSB 1937, 161: 1) skriver Alin, och Gabrielsson lovar: ”Allt
klarare skall varje tid Förstå ditt helga ord” (PSB 1937: 177: 2). I Evers advent-
psalm heter det om konungen av Davids hus: ”Han kallar oss till helig strid” (PSB
1937, 46: 4). Synnerligen ofta används helig av 1800-talisterna i samband med
rumsuttryck. Det talas om helig ort (1937, 29: 5), helga gårdar (PSB 1937, 513: 2
m fl), helig kyrka (PSB 1937, 150: 1 m fl), helga länder (1937: 487: 1) och heliga
tempel (PSB 1937, 498: 4). Heliga tider gäller det i Alins konfirmationspsalm med
”skänk oss nåd och giv oss frid, När till ditt altarbord vi träda I denna helga hög-
tidsstund” (PSB 1937, 229: 3). Likaså i Nilssons fastepsalm: ”Se, vi gå upp till
Jerusalem I heliga fastetider” (PSB 1937, 70: 1). Om kyrkans heliga förrättningar
heter det hos Alin: ”O, Jesu, du som själv har tagit En gång oss alla i din famn, I
dopets helga bad oss tvagit” (PSB 1937, 229: 1) och i Runebergs vigselpsalm med
”De slutit nu i denna stund Ett heligt kärlekens förbund” (PSB 1937 234: 2). Anti-
kens visdom ”aurum igne probatur” är närvarande i Beskows pingstverser ”Som
elden guldet renar, så Andens helga glöd Med själen sig förenar” (PSB 1937, 139:
2).

Substantiverat förekommer helig hos 1800-talisterna till att hänvisa såväl till
personer som till egenskaper. Det kristna livet behandlar Eklund med ”Han redan
nu benådar Den som i tron har honom kär Med purpurklädet, vunnet Guds heliga
till skrud” (PSB 1937, 417: 4). Det eviga livet beskrivs av Beskow med ”Han kom-
mer, han kommer […] Den dag, som fullkomnar de heligas böner” (PSB 1937,
593: 2). Gabrielsson inleder sin nattvardspsalm med ”Gud, vår lösta tunga Dig sitt
offer bär; Trefalt helig sjunga Vi med änglars här” (PSB 1937, 202: 1).

Exempel på ett adverbiellt helig utgörs av Beskows korta diakonipsalm där det
heter: ”Heligt och troget Lär oss att strida, Villigt och stilla Lär oss att lida” (PSB
1937, 238: 2).

Hos 1900-talisterna innehar helig först fjärde plats efter de profana ny och stor
samt evig. Författarna i denna grupp använder helig mera disciplinerat än sina
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föregångare på 1700- och 1800-talen, som attribut gärna i stående epitet. I första
strofen i Frostensons treenighetspsalm heter det: ”Som ett klockspel hör jag dig, /
heliga Treenighet, / Fader, Son och Ande Gud, / tre i en och en i tre” (PSB 1986,
338: 1). Tredje och fjärde strofen i föregående psalm avslutas också med ”heliga
Treenighet”. I Hallbergs dialog mellan ängeln Gabriel och Maria står det: ”Av
helig Ande skall det ske” (PSB 1986, 164: 4). I den över hela Norden bekanta tre-
enighetspsalmen av Hallqvist sjunger man: ”Anden, vår tröst, / levande, varm /
och helig och stark, / talar om Gud” (PSB 1986, 21: 3). Omkvädet i denna psalm
avslutas för varje strof med ”Herre, vi sjunger ditt heliga namn”. Ett bestående ele-
ment genom psalmers och övriga uppbyggelsetexters historia ingår i Widmarks
”Kring helga nattvardsbordet han samlar än sitt folk” (PSB 1986, 228: 2). Guds
helighet finns i allt hos honom. Norberg skriver om livets gåva och gräns: ”Från
Golgata kulle är hemvägen röjd. / Hans heliga arm hindren krossar” (PSB 1986,
629: 3). Från de tidigare generationernas psalmer lånar Hartman i missionspsal-
men ”De som tar mot din mantel, Krist, / hjälp dem att bedja och vaka, / bruka ditt
ord i helig strid / utan att se sig tillbaka” (PSB 1986, 420: 4).

Som apposition är helig belagt i Hallqvists skildring av den aldrig döende
musiken i änglarnas orkester: ”Pipa och herdeflöjt, / trumma och puka dov – /
heliga utan tal / sjunger sin Herres lov” (PSB 1986, 613: 4).

Substantiverat förekommer helig hos 1900-talisterna till att beteckna både
egenskaper och personer. Melins skuld-förlåtelsepsalm slutar med ”Du ger mig
mod att söka / mitt sanna ansikte, / det heliga och stilla, / som återspeglar dig”
(PSB 1986, 549: 3). Frostensons psalm om de heliga i landet härleder sig från Pau-
lus ofta upprepade tanke om kristna som ”de heliga”. ”De heliga i landet, / de går
från kraft till kraft” (PSB 1986, 484: 6).

3.6 Psalmboken som adjektivens hemvist

Vid undersökningen av psalmmaterialet kan man inte låta bli att fästa uppmärk-
samhet vid vad slags adjektiv som används i psalmlyriken och vad slags adjektiv
som inte påträffas där. Väger man favoritadjektiven på axeln positiv–negativ kon-
staterar man att frånsett död hos 1900-talisterna placeras alla adjektiv på listorna
antingen tydligt på den positiva sidan som god, sann, trogen, kär, salig, skön, klar
och glad eller kan i och för sig anses varken positiva eller negativa som ny, stor,
stilla, nära och hög. Genom favoritadjektiven skapas det således inte någon alltför
dyster scen i psalmerna.
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På ”tio-i-toppen”-listorna är alla adjektiven en- eller tvåstaviga. Utanför lis-
torna finns det nog för varje grupp gott om tre- och fyrstaviga adjektiv som bedrö-
vad, meningslös, oförgänglig. Ju äldre psalmer det gäller, desto flera blir långa
adjektiv. Där sammansättningarna hos 1900-talisterna, t ex jättestor, och även
1800-talisterna, t ex nåderik, är rätt få växer deras antal då man förflyttar sig
längre bort i tiden mot Wallins mänskoöm, syndabesnärd och de övriga 1700-talis-
ternas huldrik, botfärdig, himlaren. Likaså ökar antalet adjektiv med prefixet o-, t
ex outforsklig, oskuldsfull, oförvillad både för de vanliga adjektivens och för parti-
cipens del.

Inom varje författargrupp bildas en betydande del av adjektivens totalantal av
participen. Hos 1700- och 1800-talisterna utgör de en ungefärlig tiondedel av alla
adjektiven. Hos 1900-talisterna utgör de en femtedel. Favoritadjektivens listor når
inget av dem. Genom hela materialet är perfektparticipen vanligare än presenspar-
ticipen vilkas andel hos den yngsta författargruppen är större än hos 1800- och
1700-talisterna. Bland de oftast förekommande participen hos 1900-talisterna är
levande, hungrande, jublande, okänd, bunden, plågad och dold. Det vanligaste
perfektparticipet hos 1800-talisterna är frälsad / frälst. 1700-talisternas favoriter är
krossad, fallen och välsignad. Bruket av presensparticipen hos de äldsta grupperna
är mera sporadiskt med något enstaka levande, sörjande eller hungrande.

En stor del av topplistornas adjektiv uttrycker de centrala egenskapstyper som
SAG presenterar (SAG 2000, 154). Sålunda finns där adjektiv som betecknar
dimension som stor, liten, hög och djup, sådana som betecknar värde som god, dyr
och rätt samt sådana som betecknar sinnelag som trogen och mild eller ålder som
ny.

En typ av adjektiv som sällan påträffas i psalmer är de s k primärt klassifice-
rande adjektiven (SAG 2000, 156). Frånsett en del tidsfästande adjektiv som tidi-
gare eller kommande gäller det en sällsynthet i psalmspråket. Hos Wallin förekom-
mer majestätisk i vårpsalmen (PSB 1819, 392: 1) och hos Eklund profetisk (PSB
1937, 415: 2) i psalmen som grundar sig på 1 Kor 13. Hans bekanta och även
omstridda psalm Fädernas kyrka har flera belägg på Sverige, men har svensk
endast en gång – som substantiv.

Den kategori av de centrala egenskaperna som är oväntat torftigt representerad
i psalmerna är färgadjektiven. Att samma förhållande språkligt kan uttryckas på
olika sätt har Bolander diskuterat (Bolander 2001, 11). T ex genom adjektivet
grön, verbet grönska och substantivet grönska kan likadana sinnesbilder skapas. I
detta sammanhang skall endast egentliga adjektiv tas hänsyn till. Participformerna
som gulnad eller grönskande är uteslutna. Hela mitt psalmmaterial består endast
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av ett tjugotal färgadjektiv. Då jag anser att färgorden i hög grad hör till alldagligt
språk och därigenom utgör ett element av den vardagsvänlighet jag söker efter i
psalmlyriken skall jag presentera närmare bruket av färgadjektiven i mitt psalm-
material.

Det bästa urvalet färgadjektiv har 1900-talisterna. I avdelningen ”Tillsammans
i världen” diktar Hartman hur Gud vävde ”gräsets gröna matta” (PSB 1986, 587:
3) och i samma avdelning beundrar Frostenson törnrosbusken som ”så blekröd
står” (PSB 1986, 611: 1). Den senares påskpsalm berättar hur Jesus uppenbarar sig
på stranden ”en morgon som lyste röd” (PSB 1986, 156: 1). I Lindgrens psalm om
stillhet heter det: ”Det finns en makt / i korsets röda skugga” (PSB 1986, 208: 3). I
psalmen Var inte rädd lovar Eggehorn att ”en dag blir natten vit” (PSB 1986, 256:
4). Bylocks meditationspsalm meddelar att ”ensamhet gör dagen kall och grå”
(PSB 1986, 524: 2). Frostenson för sin del ger grå en potentiellt positiv dimension
i psalmen En vanlig dag då han uttalar sin väntan med ”en dag som syns mig grå
[…] kan himmelrikets Herre bli min gäst” (PSB 1986, 352: 1) I hans krukmakar-
psalm heter det hoppfullt: ”av en lerklump grå / kan bli en vackert formad skål”
(PSB 1986, 343: 1).

Med färre färgadjektiv är 1800-talisterna representerade. Bibelenligt sjunger
Runstedt i psalmen som baserar sig på herdepsalmen 23 ”Han mig vederkvicker På
de ängar gröna” (PSB 1937, 307: 1). Det kristna livet behandlas i Liedgrens psalm
med ”Jag vet en gammal väg att gå […]. Den leder upp mot höjder blå” (PSB
1937, 267: 3). I ungdomspsalmen öppnar han hoppets utsikter med ”Och svartaste
mörker dagas, När Herren blottar sin arm” (PSB 1937, 533: 1). I den enda kristi-
förklaringsdagspsalmen i 1937 års psalmbok önskar Evers: ”jag skall se I evigt ljus
Mitt fadershus […]. Och hunnen dit I klädnad vit, Jag allt förklarat ser” (PSB
1937, 140: 3). Den bibliskt genuina purpurn, egentligen substantiv, ger färg åt
Eklunds med brudmystik kryddade psalm: ”Han redan nu benådar Den som i tron
har honom kär Med purpurklädet, vunnet Guds heliga till skrud, Och silket, som är
spunnet Till dräkt åt Kristi brud” (PSB 1937: 417: 4).

Bland 1700-talspsalmisterna är det Wallin som använder sig av färgadjektiv. I
en av sina psalmer om människans förhållande till Gud diktar han om naturen:
”När solens milda strålar snart Igenom molnen bryta, Är luften frisk och fästet
klart, Och grön står jordens yta” (PSB 1819, 242: 3). Gudstjänstens härlighet
beskriver han: ”Men cedern lik, som frisk och skön På Libanon sig höjer, Och pal-
men lik, som alltid grön, Sin ädla fägring röjer. Så skall i Herrens helga gård Den
fromme blomstra i hans vård” (PSB 1819, 326: 4). På ett livnära sätt heter det i
ålderdomspsalmen: ”Bland långa rön av ljuvt och lett Min hjässa grå är bliven”
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(PSB 1819, 360: 2). Verkligheten möts även i vinterpsalmen: ”I täta moln är him-
len klädd. Och dödlik i sin vita bädd Den trötta jorden vilar” (PSB 1819, 405: 2).
Inför hoppet på den saliga evigheten skapar Wallin högtidsstämningen: ”Min säll-
hetsdag, jag väntar dig, jag redo är, jag kläder mig I vita högtidsdräkten” (PSB
1819, 484: 5). Den vita dräkten kommer från Bibeln (Mt 28: 3, Upp 3: 4, 5).

Antalet färgadjektiv i psalmer är litet. Denna iakttagelse överraskade mig, fast
psalmlyriken är bekant för mig. Alla de tre psalmböckerna har psalmer för årsti-
der; Guds skaparverk är med i många dikter där färgerna kunde ha sin roll. Man
sjunger om hur ängarna står i skrud och hur blommorna är fagra, men färgerna är
inte närvarande, inte heller hos Martinson. Av en målande författare (se 2.3.2)
hade man väntat penselspår. Utan färger, om man nu inte uppfattar gyllene för färg,
målar han sin sommarstämning: ”Hur skönt att djupt bland gläntors flor se solens
fingrar sömma en vacker klädnad till den säng som vi ger namnet sommarns äng
som med solens gyllne tråd hopsömmas våd för våd” (PSB 1986, 202: 1). En
annan psalmist man hade väntat blomsterfärger av är naturvetaren-botanikern
Ödmann. I den friska sommarbild han i psalm 393 (PSB 1819, 393) diktat ur sin
kammares unkenhet med ”fältets gröda”, ”axets böjda topp”, ”havets vilda vågor”
och ”bäckens lena fall” är blommans knopp målad med färger som han inte ger
namn åt. Men så är det även i Den blomstertid: dalen är nog grön som lundens
träd, men ”de fagra blomsterängar” och ”åkerns ädla säd” samt liljan i dalen har
inte fått färg på sig (PSB 1819, 394). I 1986 års psalmbok finns liljan inte med
(PSB 1986, 199).

Vid granskningen av färgadjektivens syfte i psalmerna upptäcker man att grön
används i konkret betydelse till att beskriva t ex palm eller äng. Grå avser vardag,
men kan även innebära möjlighet som hos Frostensons ”en dag som syns mig grå
kan himmelrikets Herre bli min gäst”. Vit förekommer dels som motsats till natt,
dels för att känneteckna högtidskläder. Det enda blå, hos Liedgren, används som
ofta i diktning till att skapa en känsla av avstånd. Röd i metaforen ”korsets röda
skugga” hänvisar till Kristus utgjutna blod som tecken på livet. Enligt Sarelin
(Sarelin 1998, 360) skall denna vers av Lindgren ha engagerat psalmkommittén i
Sverige. En del ansåg rödfärgen syfta på författarens politiska åsikter. Utom grå
hör alla i psalmerna förekommande färgadjektiven till de liturgiska färgernas
grupp. Anmärkningsvärt är att vit inte förekommer oftare i psalmer (se nedan föl-
jande stycke). Är det en slump att en så ringa andel av mitt adjektivmaterial utgörs
av målad verklighet eller är färgernas frånvaro ett ärftligt sätt att aktualisera en
enkel kristen vandel? Eller har det färglösa i psalmer en anknytning till Bibelns
sätt att beskriva tillvaron?
98



Som i psalmerna är beläggen på färgadjektiven i Bibeln fåtaliga, endast ett
femtiotal tillsammans i GT och NT beroende på översättningen. Så kan, som
Bolander (Bolander 2001, 11) hävdat, adjektivet ersättas av ett substantiv eller ett
verb med förmågan att skapa en likadan sinnesbild. I Bibeln är vitt den överlägset
mest behärskande färgen. Som Guds, de heligas och saligas färg, är den viktig i det
bibliska bildspråket (BUB 1972, 314). Den används främst i samband med kläder
och skrudar. Som jag i avsnitt 2.1 konstaterat har den evangeliska psalmen sitt
upphov i den israelitiska tidens kyrkovisa. Då den mosaiska lagen inte tillät fram-
ställningen av bilder var målarkonsten förbjuden i Israel (BUB 1972, 313). Even-
tuellt leder det färgfattiga psalmspråket sin tradition ända från Moses.

3.7 Sammanfattning

Adjektivens funktion i språket är karakteriserande. De äger förmågan att reglera
textens innehåll. I kapitlet ovan består gruppen adjektiv även av particip då de står
i adjektivisk funktion. Adjektiven tas upp som attribut, predikativ, apposition och
som adverbial. Därtill behandlas de även vid substantivisk användning, alltså som
huvudled i nominalfras utan substantiviskt huvudord.

Att mäta adjektivens förekomst i materialet utgår från antagandet att adjekti-
ven ofta onödigt inverkar på psalmens längd och stör dess vardagsvänlighet.

De behandlade psalmistgrupperna består av 1700-, 1800- och 1900-talisterna
samt Wallin. För varje aktuell författare presenteras frekvenser om antalet ord och
adjektiv i deras psalmer samt andelen av adjektiv i textmassan i procenttal. Av
tabellerna framgår att adjektivens andel i psalmtexter är störst hos Wallin, 7,9 %.
De övriga 1700-talisternas sammanlagda adjektivandel är mindre, 6,3 %. 1800-
talisterna är närmare Wallin med 7,7 % adjektiv av hela sin ordmassa, medan
1900-talisternas sammanlagda adjektivandel i psalmtexterna är endast 4,8 %.
Andelen av adjektiv i psalmerna är alltså större i 1800- än 1700-psalmen, men
minskar mot den moderna tiden.

Utom förekomsten av adjektiven i allmänhet har även favoritadjektiven regist-
rerats. De absoluta toppadjektiven utgörs av evig, god och helig hos Wallin samt
1700- och 1800-talisterna. Samtliga förekommer även bland 1900-talisternas mest
använda även om inte i lika obestridlig ledarställning. Hos dem ryms ny och stor
bland de tre oftast förekommande. Andelen av ”tio-i-toppen”-adjektiven är störst
hos 1700-talisterna och minst hos 1900-talisterna. Andelen av de tre oftast före-
kommande adjektiven är likaså störst hos 1700-talisterna, och minst hos 1900-
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talisterna. Den äldsta psalmistgenerationen koncentrerar sig alltså på färre enskilda
adjektiv.

I bruk förekommer toppadjektiven evig, god och helig hos alla författargrup-
perna i de funktioner som nämnts ovan. De aktuella författarna använder dem på
var sitt personliga sätt, men även nedärvt och klicheartat som t ex evig frid, helig
tid. 1900-talisternas bruk av ovannämnda toppadjektiv är försiktigare och mera
reserverat. Genom sitt behärskade och mindre bruk av teologiskt laddade adjektiv
och därmed större vardagsvänlighet kan de ha bättre kontakt även med dem vars
psalmerfarenhet av en eller annan anledning är mindre övertygande.

Till betydelsen är psalmernas favoritadjektiv så gott som uteslutet positiva
eller neutrala. Alla är en- eller tvåstaviga. Sammansättningar är sällsynta hos
1900- och 1800-talisterna, men har rikare förekomst hos 1700-talisterna, i synner-
het hos Wallin.

Färgadjektiven förekommer sporadiskt även om naturen och årstidslandska-
pen ofta är närvarande i psalmer. Det största urvalet påträffas hos 1900-talisterna.
Å ena sidan kan man konstatera att färgadjektiven inte heller i den bibliska verk-
ligheten utgör några truismer.

Resultatet angående andelen av adjektiv hos de aktuella författargrupperna
stöder inte helt min grundhypotes om adjektivens mera dominerande roll i synner-
het i 1800-talspsalmen som jag från början hade (se avsnitt 1.1).
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4 Nio författares bruk av adjektiv i psalmer och 
övrig produktion

4.1 Inledning

För att reda ut om psalmskrivandet för de aktuella psalmisterna lexikalt är ett spe-
cifikt område har jag för vissa författares del jämfört deras bruk av adjektiv i psal-
mer med detsamma i deras övriga produktion. Likaså har jag fäst uppmärksamhet
vid om det finns väsentliga skillnader i bruket av adjektiv mellan de aktuella för-
fattarna och deras samtida.

Ur var och en av de aktuella författargrupperna har jag valt tre psalmister. Vid
valet av dem hade jag till en början två principer. För det första ville jag för varje
grupp ha med de författare som med sina psalmer representerar det största antalet
ord. För det andra ville jag i jämförelsematerialet för varje författare ha en ungefär
lika stor ordmassa som i deras psalmer. På grund av att det har varit svårt att få tag
på de aktuella psalmisternas övriga produktion har jag varit tvungen att ge avkall
på båda principerna. Dessutom har en del diktare inte något annat slags vitterhet än
psalmer. Då jag inte velat avstå från jämförandet har jag genomfört det med det
material jag haft till mitt förfogande. Alltid har det inte varit lätt att få tag på jämn-
stora ordmassor för psalmer och övrig litteratur. Helst hade jag velat behandla hel-
heter i stället för enskilda diktstycken. Inte heller detta har alltid varit möjligt.
Oftast överskrider ordantalet för övrig produktion detsamma i diktarnas psalmer. I
vissa fall blir beläggen på enskilda adjektiv i jämförelsen små, ofta bara två. Med
fog kan man fråga sig om det överhuvud lönar sig att behandla så oansenliga
belägg. Jag har ändå inte velat avstå från den ursprungliga planen. Teoretiskt sett
vore det möjligt att även med större ordmassor nå likadana resultat.

De författare som i detta kapitel diskuteras är 1700-talisterna Franzén, Hed-
born och Wallin, 1800-talisterna Beskow, Nilsson och Runeberg samt 1900-talis-
terna Frostenson, Hallqvist och Setterlind.

I tabell 11 nedan visas uppgifter angående förekomsten av adjektiv i psal-
merna hos varje i detta avsnitt behandlad författare. Av tabellen framgår totalanta-
let ord och adjektiv i psalmer, adjektivens procentuella andel av författarens hela
ordantal samt adjektivens sammanlagda procentandel av sammanlagda ord hos de
övriga psalmisterna från de aktuella århundradena.
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Tabell 11. Adjektiv i nio 1700-, 1800- och 1900-talsförfattares psalmer.

I tabell 12 nedan visas uppgifter angående förekomsten av adjektiv i varje i detta
avsnitt behandlad författares övriga produktion. Av tabellen framgår totalantalet
ord och adjektiv i de aktuella författarnas övriga produktion och adjektivens pro-
centuella andel av författarens i detta sammanhang behandlade ordmaterial. Med
övrig produktion avses den del av de aktuella författarnas produktion som för varje
författare nedan särskilt uppges.

Tabell 12. Adjektiv i nio 1700-, 1800- och 1900-talsförfattares övriga produktion.

De uppgifter som tabellerna 11 och 12 innehåller diskuteras särskilt för varje aktu-
ell författare nedan. För varje ifrågavarande psalmist med undantag av Nilsson och
Setterlind presenteras en tabell som visar parallellt andelen av toppadjektiv å ena
sidan i deras psalmer i de aktuella psalmböckerna, å andra sidan i den del av deras
övriga produktion som ingår i undersökningsmaterialet. Varför Nilsson och Setter-
lind inte fått sina tabeller motiverar jag nedan i de aktuella ställena. För att under-

Författare Antal ord Antal adjektiv Andel av
ord i %

Adjektivens andel hos 
övriga samtida i %

Franzén, Franz-Michael 4411 247 5,6 6,6

Hedborn, Samuel 1652 116 7,0 6,2

Wallin, Johan Olof 28416 2234 7,9 6,3

Beskow, Natanael 899 62 6,9 7,8

Nilsson, Paul 964 65 6,7 7,8

Runeberg, Johan Ludvig 1281 100 7,8 7,7

Frostenson, Anders 4780 201 4,2 5,1

Hallqvist, Britt G 1207 63 5,2 4,8

Setterlind, Bo 808 40 5,0 4,8

Författare Antal ord Antal adjektiv Andel av ord i %

Franzén, Fanz-Michael 4468 378 8,5

Hedborn, Samuel 1639 133 8,1

Wallin, Johan Olof 5406 440 8,1

Beskow, Natanael 1188 144 12,1

Nilsson, Paul 1120 91 8,1

Runeberg, Johan Ludvig 1341 127 9,5

Frostenson, Anders 5040 458 9,1

Hallqvist, Britt G 1748 131 7,5

Setterlind, Bo 1064 87 8,2
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lätta jämförelsen finns adjektivens ”tio-i-toppen”-uppgifter från avsnitt 3.4 med i
tabellerna, dock så att jag för varje tabell avdragit den ifrågavarande psalmistens
egen andel. Sålunda är de samtidas kolumner olika för varje författare. Har det på
”tio-i-toppen”-listan funnits flera adjektiv med samma frekvens står adjektiven i
alfabetisk ordning. Har det på listans tionde plats funnits flera än ett adjektiv har
jag i tabellen tagit med endast det första i alfabetisk ordning och nämnt utanför
tabellen de övriga. Nr = plats i frekvensordning.

4.2 Författare födda på 1700-talet

Av 1700-talisterna har jag valt de produktivaste författarna Wallin (i detta urval
bara de 50 första psalmerna av honom i 1819 års psalmbok) och Franzén samt
Hedborn som i 1700-talisternas grupp med avseende på ordmaterialets omfång i
psalmer intar femte plats.

Franz-Michael Franzén

Franzéns 23 psalmer i 1819 års psalmbok består av 4411 ord. Av dem utgörs 247
av adjektiv, vilkas andel sålunda är 5,6 % av alla orden. Motsvarande siffra för de
övriga 1700-talisternas sammansatta del är 6,6 %.

Franzéns övriga produktion här omfattar hans dikter Människans anlete
(1793), Till en yngling (1794), De små (1795), Nyårsvisa (1797), Vårlängtan
(1797), Sång öfver Grefve Gustaf Filip Creutz (1797, 1802), Floden och bäcken
(1798, 1824), Glädjens ögonblick (1801), Lapsk kärlekssång (1810), Den gamle
knekten (1793, 1810, 1824) samt Den inre föreningen (1810). Av dessa kan ingen
anses höra till den andliga diktens område. Samtliga behandlas i den form de finns
i Svenska mästare (1935) som jag använt som källmaterial. Ovannämnda dikter
omfattar 4 468 ord med 378 adjektiv vilket utgör 8,5 % av hela ordmassan. Tabell
13 nedan presenterar ”tio-i-toppen”-adjektiven i Franzéns psalmer och övriga pro-
duktion i jämförelse med de övriga 1700-talisternas sammanlagda toppadjektiv i
psalmer.
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Tabell 13. ”Tio-i-toppen”-adjektiven i Franzéns psalmer och övriga produktion i jämfö-
relse med de övriga 1700-talisternas sammanlagda toppadjektiv i psalmer.

Angående Franzéns övriga produktion har även röd, stor och säll fyra belägg.
Tabellen visar att favoritadjektivens andel i Franzéns psalmer är nästan den-

samma, en ungefärlig tredjedel av alla adjektiven, som i de övriga 1700-talisternas
psalmer i medeltal. Däremot är andelen av toppadjektiv i skaldens övriga produk-
tion mindre. Utanför psalmdiktningen är hans bruk av adjektiv rikligare än i psal-
mer.

På Franzéns ”tio-i-toppen”-lista för psalmer står evig, god och helig högt som
på de övriga 1700-talisternas gemensamma lista, dock så att evig har betydligt
större och god och helig mindre andel än på den sammanlagda listan. Bland Fran-
zéns psalmadjektiv placeras nära på andra plats. Det är det fjärde gemensamma
adjektivet för Franzén och de övriga från samma sekel.

Av kolumnen  ”övrig produktion” framgår att endast god, på åttonde plats, är
gemensamt med de övriga kolumnerna. Beträffande övrig produktion är det endast
säll med fyra belägg som kan anses ha religiöst innehåll, medan psalmlistans
uppenbart religiösa evig, helig och from undviker den profana diktningen.

I avsnitt 3.6 fäste jag uppmärksamhet vid det ringa bruket av färgadjektiven i
psalmerna. Franzéns övriga produktion rymmer på favoritlistan tre olika färgad-
jektiv, de liturgiska vit, grön och röd av vilka vit når enda upp till fjärde plats.
Utanför favoritförteckningen är även brun och svart belagda. Franzén prisar hur
”Sällsamt skön är Norden i sin gröna, evigt gröna, stjärnbeströdda krans” (Sång
öfver Grefve Gustaf Philip Creutz, (1797, 1802) och hur ”vinet glödde rött i dru-

Franzéns psalmer Franzéns övriga produktion Övriga 1700-talisters psalmer

Nr. Adjektiv Antal
belägg

% Adjektiv Antal
belägg

% Adjektiv Antal
belägg

%

1. Evig 18 7,3 Skön 15 4 God 38 5,1

2. Nära 10 4 Ny 11 1,9 Evig 37 4,9

3. God 7 2,8 Gammal 7 1,2 Helig 32 4,3

4. Helig 7 2,8 Vit 7 1,2 Mild 29 3,9

5. Snar 7 2,8 Vild 5 0,8 Stor 19 2,6

6. Arm 5 2 Lång 5 0,8 Rätt 17 2,3

7. From 5 2 Forden 4 0,7 Hög 17 2,3

8. Kort 5 2 God 4 0,7 Enda 13 1,7

9. Späd 5 2 Grön 4 0,7 Trogen 11 1,5

10. Svag 5 2 Liten 4 0,7 Nära 6 0,8

Summa/alla adj 74/ 247 30 66/ 378 17,5 219/ 744 29,4
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van” (Människans anlete 1793).Vidare diktar han om ”svarta ögonhår” (Männis-
kans anlete 1793) och ”bruna ögon” (De små 1795). Inalles utgör de 18 färgadjek-
tiven 4,8 % av adjektiven i Franzéns övriga produktion. Hans psalmer däremot
saknar belägg på färgadjektiv.

Ovan i avsnitt 3.6 (se SAG 2000, 156) har jag hänvisat till de primärt klassifi-
cerande adjektivens nästan obefintliga representation i psalmer. I Franzéns övriga
produktion finns de belagda. I Sång öfver Grfeve Gustaf Philip Creutz (1797,
1802) möter man cyprisk, elyseisk, harmonisk, lesbisk, miltonsk, grekisk och
svensk. Det sistnämna förekommer upprepat även i Den gamle knekten (1793,
1810, 1824).

Plats sju i förteckningen över toppadjektiven i Franzéns övriga produktion
intas av forden som man knappast ser i moderna texter. I Den gamle knekten
(1793, 1810, 1824) beskrivs åldringen på Saimens ö med ”en vålnad blott från
fordna dar / han för den häpna seglarn var”. Enligt SAOB (SAOB F 1154) var for-
merna fordne, fordna på forna under 1700-talets senare hälft och i början på 1800-
talet vanligare än själva forna Men Franzén använder även forden som enligt
SAOB (SAOB F 1155) bildats på fordna, fordne. I Sång öfver Grefve Gustaf Philip
Creutz (1797, 1802) frågas det ”Månn dunkla minnen / från en forden andesfär /
väcka snillet ur sin dvala här”. Beläggen på forden hos Franzén hör hemma i de
ovan citerade två dikterna.

Participen spelar i Franzéns övriga produktion en större roll än i hans psalmer.
Presensparticipen är sällsyntare än perfektparticipen. Medan de senare i psalmer är
bildade på enkla verb är de i den övriga produktionen ofta sammansättningar som
skumbegjuten (Den gamle knekten 1793, 1810, 1824) stormbebodd (Sång öfver
Grefve Gustaf Philip Creutz 1797, 1802), myrtenkrönt (Sång öfver Grefve Gustaf
Philip Creutz 1797, 1802) och stjärnbeströdd (Sång öfver Grefve Gustaf Philip
Creutz 1797, 1802).

Samuel Hedborn

Hedborns övriga produktion i mitt material omfattar dikterna Slåtterölet (1838),
Systern på kyrkogården (1840) och Lantflickans klagan (1842). Samtliga represen-
terar profan diktning. Deras sammanlagda ordantal utgör 1 639 av vilka 133, alltså
8,1 %, utgörs av adjektiv. Totalantalet ord i Hedborns psalmer i PSB 1819 är 1652.
Antalet adjektiv i dem är 116, vilket avser 7 % av alla orden. För de övriga 1700-
talisternas del är motsvarande andel 6,2 %. Hedborns psalmer är alltså rikare på
adjektiv än hans samtidas, men i psalmerna är hans bruk av adjektiv mera begrän-
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sat än i den övriga produktionen. Tabell 14 nedan presenterar ”tio-i-toppen”-adjek-
tiven i Hedborns psalmer och övriga produktion i jämförelse med de övriga 1700-
talisternas sammanlagda toppadjektiv i psalmer.

Tabell 14. ”Tio-i-toppen”-adjektiven i Hedborns psalmer och övriga produktion i jämfö-
relse med de övriga 1700-talisternas sammanlagda toppadjektiv i psalmer.

Angående Hedborns psalmer har även enda, god, hel, huld, härlig, liten, nära, rätt,
säll, stor, skär, trogen och trygg två belägg. Vad hans övriga produktion angår har
också helig, hög, kall, klar, lång, lycklig, munter, rar, röd och snäll (i betydelsen
snabb) två belägg. Hedborns knappa ordmassa resulterar i att det blir många adjek-
tiv med samma antal belägg och att många adjektiv har få frekvenser.

Av tabellen framgår att favoritadjektivens andel i Hedborns psalmer är betyd-
ligt större än i de övriga 1700-talisternas i medeltal. I Hedborns övriga produktion
spelar favoritadjektiven en mindre roll än i hans psalmer. Detta innebär att även
han är mångsidigare i sitt val av adjektiv då det inte gäller psalmdiktning.

På de övriga 1700-talisternas favoritlista är det endast mild som fattas av Hed-
borns psalmfavoriter om man räknar med alla de adjektiv som har minst två
belägg. Helig är det överlägset allmännaste psalmadjektivet hos Hedborn. Bland
hans mest använda adjektiv i psalmer har barmhärtig, evig, helig, himmelsk,
nådig, salig och säll tydligt religiöst innehåll. Detta avser att skalden i sina psal-
mer håller sig till specialord åtminstone vad adjektiven gäller. Klar kan inte

Hedborns psalmer Hedborns övriga produk-
tion

Övriga 1700-talisters psal-
mer

No. Adjektiv Antal
belägg

% Adjektiv Antal
belägg

% Adjektiv Antal
belägg

%

1. Helig 12 10,3 Liten 6 4,7 Evig 48 5,5

2. Evig 7 6,0 Grön 5 3,9 God 43 4,9

3. Klar 5 4,3 God 4 3,1 Mild 29 3,3

4. Himmelsk 3 2,6 Snar 4 3,1 Helig 27 3,1

5. Hög 3 2,6 Kär 3 2,3 Stor 19 2,2

6. Nådig 3 2,6 Stor 3 2,3 Rätt 18 2,1

7. Ren 3 2,6 Ung 3 2,3 Hög 15 1,7

8. Salig 3 2,6 Dödlig 2 1,6 Nära 14 1,6

9. Barmhärtig 2 1,7 Ensam 2 1,6 Enda 13 1,5

10. Dyr 2 1,7 Glad 2 1,6 Trogen 13 1,5

Summa/ alla adj 43/ 116 37,1 34/ 133 25,5 239/ 875 27,3
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betraktas som främling i psalmlyriken heller; på 1800-talisternas gemensamma
favoritlista kommer det på sjunde plats (se 3.4 tabell 9).

Jämför man Hedborns topplistor för psalmer och övrig produktion och beaktar
även de adjektiv på två belägg som inte syns i tabellen märker man att de har god,
liten, helig, klar, stor och hög gemensamt. Detta kan delvis förklaras med att skal-
dens övriga produktion består av profana motiv. Med en mera omfattande ord-
massa för båda arterna kunde man eventuellt ha funnit flera beröringspunkter.

Hedborns lista över favoritadjektiven i övrig produktion omfattar för språket
vanliga vardagsord. Överraskningen utgörs av grön på andra plats. Med hänsyn till
den anspråkslösa ordmassan är Hedborns bruk av färgadjektiv i övrig produktion
skapligt; det finns även belägg på röd, blå, grå, gul, snövit och svanvit. Hedborn
skriver på ett rätt sedvanligt sätt om ”röda rosor” och ”gröna kransar” (Slåtterölet
1838) och ”gröna träd” (Lantflickans klagan 1842). Men han diktar också om
kvinnans svanvita händer (Slåtterölet 1838) och snövita kind (Systern på kyrko-
gården 1840). Likaså inser han hur hösten bleker ”fjärilens gula vingar” (Slåtterö-
let 1838). Andelen av färgadjektiven i Hedborns övriga produktion är 9 % av alla
adjektiven. I hans psalmer finns de inte.

Vad bruket av particip angår har Hedborn inte några betydande skillnader mel-
lan psalmer och övrig produktion.

Johan Olof Wallin

Wallins övriga produktion i mitt material omfattar dikterna Bordsvisa (1805),
Maries hjärtkamrar (1807), Svärmeri (1808), Dityramb över den 24 januari 1808
(inget angivet årtal), Hemsjukan (mellan 1810 och 1820), Den besuttne (mellan
1810 och 1820), Blick till graven (inget angivet årtal), Smeden (1836), Georg
Washington (inget angivet årtal), Dalkarlsskålen (1837), Tack och svar eller Väst-
manno-Dalasång (1837) Höbärgningen (1838) samt Wallins mest kända poem
utanför psalmdiktningen Dödens ängel (1834, 1839) som alla ingår i antologin
Svenska mästare (1935). Utom den sistnämnda som har både profana och andliga
inslag representerar Wallins övriga produktion i mitt material profan diktning. De
uppräknade dikterna består av 5 406 ord av vilka 440 utgörs av adjektiv vars andel
är alltså 8,1 %. Wallins psalmer i 1819 års psalmbok består av 28 416 ord med
2 234 belägg på adjektiv. Av alla orden i Wallins psalmer är egenskapsordens
andel sålunda 7,9 %. Andelen av adjektiv i hans samtidas psalmer är genomsnitt-
ligt 6,3 %. Wallin inreder sina psalmer med ett rikligare adjektivförråd än de
övriga 1700-talisterna vilket jag redan konstaterat i avsnitt 3.2. Tabell 15 nedan
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presenterar ”tio-i-toppen”-adjektiven i Wallins psalmer och övriga produktion i
jämförelse med de övriga 1700-talisternas sammanlagda toppadjektiv i psalmer.

Tabell 15. ”Tio-i-toppen”-adjektiven i Wallins psalmer och övriga produktion i jämfö-
relse med de övriga 1700-talisternas sammanlagda toppadjektiv i psalmer.

Angående Wallins övriga produktion är även huld, klar och kär belagda fem
gånger.

Medan favoritadjektivens andel i Wallins psalmer är 22,7 % är motsvarande
siffra i hans övriga produktion endast 16,8 %. I psalmerna är Wallins bruk av
adjektiv alltså mera koncentrerat även om inte ensidigare. De tre första toppadjek-
tiven hos Wallin är desamma i psalmerna som i hans övriga produktion. I psal-
merna har dock god, helig och evig en stadigare ställning. I skaldens övriga pro-
duktion har evig och helig lika många belägg.

Tabellen visar att författaren till stor del använder samma adjektiv vare sig han
skriver psalm eller annan dikt, för även hög, mild och rätt är gemensamma för
båda arterna. Stor ingår inte i Wallins favoritlista för psalmer men är representerad
på alla de övriga topplistorna (se avsnitt 3.4). Såväl förteckningen för skaldens
psalmer som för hans övriga produktion rymmer till stor del adjektiv som trivs i
religiös diktning. Utöver topptrion förekommer from och säll, men även mild, tro-
gen och rätt kan anses ha religiös dimension.

I sitt omfattande psalmurval har Wallin participen medräknade över 500 olika
adjektiv. En del av hans verbala begåvning är att han vid behov modifierar sina
adjektiv. Sålunda har han för enskilda adjektiv varianter som t ex nådig, nådelig,

Wallins psalmer Wallins övriga produktion Övriga 1700- talisters psalmer

No. Adjektiv Antal
belägg

% Adjektiv Antal
belägg

% Adjektiv Antal
belägg

%

1. God 128 5,7 God 13 3,0 Evig 55 5,5

 2. Helig 71 3,2 Evig 8 1,8 God 45 4,5

 3. Evig 52 2,3 Helig 8 1,8 Helig 39 3,9

 4. From 50 2,2 Hög 8 1,8 Mild 30 3,0

 5. Trogen 43 1,9 Stor 8 1,8 Stor 21 2,1

 6. Hög 40 1,8 Ensam 6 1,4 Rätt 20 2,0

 7. Säll 33 1,5 Mild 6 1,4 Hög 18 1,8

 8. Rätt 31 1,4 Ren 6 1,4 Nära 16 1,6

 9. Mild 30 1,3 Rätt 6 1,4 Enda 15 1,5

10. Glad 29 1,3 Fri 5 1,1 Trogen 15 1,5

Summa/alla adj 507/2234 22,7 74/440 16,8 274/991 27,6
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nåderik och nådefull, lycklig och lyckosam, syndig och syndafull. Den del av Wal-
lins övriga produktion som ingår i mitt arbete omfattar participen medräknade över
250 olika adjektiv.

Vad bruket av particip i psalmer angår har Wallin flera än Franzén men färre
än Hedborn. Hans övriga produktion är participhaltigare än hans psalmer. Partici-
pen i Wallins texter är i allmänhet bildade på i hans texter för övrigt förekom-
mande verb. I hans profana texter möter man en del innovativa sammansättningar
som störtskuren (Blick till graven), snarblekt (Dödens ängel 1834, 1839) och arg-
vulen (Höbärgningen 1838).

På grund av det använda materialet kan man angående adjektivtätheten kon-
statera att skillnaden mellan Wallins psalmer och hans övriga produktion är obe-
fintlig, 0,2 procentenheter (se tabellerna 11 och 12). Adjektivtätheten hos honom
är alltså inte beroende av om han rör sig på det religiösa eller det profana planet. I
jämförelse med Franzén och Hedborn står Wallin för psalmernas del 2,3 procent-
enheter före Franzén vars psalmer i denna grupp är adjektivfattigast. För den
övriga produktionens del står de tre 1700-talisterna på nästan samma nivå, dock så
att Franzéns adjektivandel är 0,4 procentenheter större än Hedborns och Wallins.

Bruket av färgadjektiv i Wallins psalmer har jag diskuterat i avsnitt 3.6. I sin
övriga produktion bjuder Wallin endast på enstaka färger. Visserligen talar han i
Dödens ängel (1834, 1839) om sommarens gröna lund och i Den besuttne (mellan
1810 och 1820) heter det: ”Blödande satt jag på branten, den skarpa / och såg än i
djupet, än till det blå”. Om Dalkarlen sägs det att ”den ej vill gå / ärliga vägar, /
kramar han blå” (Dalkarlsskålen 1837). Annars bidrar Wallin till textens uttrycks-
fullhet med en adjektivflora av annan art.

4.3 Författare födda på 1800-talet

Natanael Beskow

Beskow har sju psalmer i 1937 års psalmbok. Sammanlagt omfattar de 899 ord av
vilka 62 utgörs av adjektiv. Deras andel är alltså 6,9 % av alla orden i Beskows
psalmer. För de övriga 1800-talisternas del är motsvarande medeltalssiffra 7,8 %. I
sina psalmtexter nöjer sig Beskow alltså med färre adjektiv än hans samtida i all-
mänhet.

Beskows övriga produktion i mitt material består av två längre dikter ur hans
diktsamling Psalmer och andra dikter (1944). Den ena är Kantat vid invigningen
av Djurholms samskolas nybyggnad den 14 januari 1911 som består av fyra delar.
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Den andra är Till min hustru på silverbröllopsdagen den 12 oktober 1922. Årtalen
för de aktuella dikterna finns inte belagda i samlingen. Ingendera är speciellt reli-
giöst präglad om man förbiser några fraser såsom Guds rike eller Evige Fader
vilka som naturliga komponent hör till stilen hos en som är kyrkligt engagerad.
Tillsammans omfattar dikterna 1 188 ord av vilka 144, dvs 12,1 % är adjektiv.
Samplet är större än för psalmernas del. Tabell 16 nedan presenterar ”tio-i-top-
pen”-adjektiven i Beskows psalmer och övriga produktion i jämförelse med de
övriga 1800-talisternas sammanlagda toppadjektiv i psalmer.

Tabell 16. ”Tio-i-toppen”-adjektiven i Beskows psalmer och övriga produktion i jämfö-
relse med de övriga 1800-talisternas sammanlagda toppadjektiv i psalmer. 

Beträffande Beskows övriga produktion har även tung och vit tre belägg. Då ord-
massan i såväl hans psalmer som övriga produktion är relativt liten blir beläggen
på de enskilda adjektiven små.

Beskows topplista för psalmer har endast evig och helig gemensamt med
1800-talisternas gemensamma lista. Förvånande är att god som förekommer på
alla sekellistorna samt hos Wallin (se tabellerna 8 och 9 i 3.4.) inte finns bland
Beskows favoriter. I förteckningen över Beskows toppadjektiv angående hans
övriga produktion är det endast evig, hög och ljus som är gemensamma med hans
psalmer, och god och evig delas med de övriga 1800-talisternas psalmer.

Beskows psalmer Beskows övriga produktion Övriga 1800-talisters psal-
mer

No. Adjektiv Antal
belägg

% Adjektiv Antal
belägg

% Adjektiv Antal
belägg

%

1. Evig 4 6,5 Djup 6 4,2 Helig 31 4,4

2. Helig 4 6,5 Full 5 3,5 God 22 3,1

3. Salig 4 6,5 Evig 4 2,8 Evig 21 3,0

4. Kristen 3 4,8 Hög 4 2,8 Ny 21 3,0

5. Allena 2 3,2 Rik 4 2,8 Kär 16 2,3

6. Dunkel 2 3,2 Ung 4 2,8 Trogen 16 2,3

7. Hög 2 3,2 God 3 2,1 Klar 14 2,0

8. Ljus 2 3,2 Lång 3 2,1 Stor 12 1,7

9. Stilla 2 3,2 Ljus 3 2,1 Fri 11 1,6

10. Vid 2 3,2 Ond 3 2,1 Skön 11 1,6

Summa/alla adj 27/62 43,5 39/144 27,0 175/700 25,0
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Beskows psalmlista har på fjärde plats kristen som, konstigt nog, som adjektiv
sällan förekommer i psalmspråket. Till den religiösa vardagens sedvanligheter på
denna lista hör utan tvivel salig.

Anmärkningsvärt är att då salig på 1800-talisternas gemensamma lista (tabell
9 i 3.4) intar åttonde plats saknas det helt i tabell 16 på 1800-talisternas samman-
lagda lista som Beskows adjektiv inte ingår i. Salig är alltså till stor del Beskows
insats i 1800-talspsalmen. I förteckningen över toppadjektiven i hans övriga pro-
duktion är det endast evig som har religiöst innehåll. I allmänhet är Beskows favo-
riter till innehållet positiva eller neutrala. Undantag utgörs av dunkel på psalmlis-
tan och ond i den övriga produktionen. Diktarens toppadjektiv är oftast enstaviga.
Av de få flerstaviga har endast allena tre stavelser.

I sina psalmer använder Beskow adjektiven betydligt mera koncentrerat än
hans samtida i regel gör. Toppadjektiven i hans psalmer utgör 43,5 % av alla adjek-
tiven. Favoritadjektivens andel i Beskows psalmer är avsevärt större än i hans
övriga produktion.

Participen i Beskows övriga produktion är dubbelt så allmänna som i hans
psalmer. Till största delen är de bildade på enkla verb. Exempel på sammansätt-
ningar är sorgförglömmande (Kantat vid invigningen del 1, Arvet från fäderna),
högtidsklädd (Till min hustru), andedragen (Till min hustru) och skuldtyngd (Till
min hustru).

Utom vit tre gånger i Beskows övriga produktion söker man förgäves färgad-
jektiv i hans dikter. Som kuriositet kan nämnas att hans skaldekonst i detta avse-
ende inte har tagit intryck av hustruns, Elsa Beskows, Tant Brun, Tant Grön och
Tant Gredelin.

Paul Nilsson

Vid sidan av Nilssons roll i psalmboksarbetet överhuvudtaget är hans roll i 1937
års psalmbok sju psalmer. Tillsammans utgör de en massa på 964 ord av vilka 65
är adjektiv. Sålunda är deras andel 6,7 % av alla orden i hans psalmer, vilket är 1,1
procentenheter mindre än de övriga 1800-talisternas sammanlagda adjektivandel i
psalmer.

Till Nilssons övriga produktion i mitt arbete har jag valt hans diktsamling
Vackra minnen (1937) ur vilken jag behandlar i ordningsföljd de nio första dik-
terna Tonen från himlen, Lyckönskan, Glädje, Tacksamhet, Det finns några, Lyck-
lig, Skänk mig en blomma, Den stora konsten och Barndomsminnen. Årtalen för
dikternas tillkomst är inte belagda i Vackra minnen. Alla kan inte betraktas som
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direkt religiösa, men har ändå kristen grundton. Deras sammanlagda ordantal är
1 120 av vilket 91 utgörs av adjektiv. Adjektivens andel är alltså 8,1 %, dvs 1,4
procentenheter större än i hans psalmer. Dikterna hör till Nilssons sena författar-
skap.

Som nedan för Setterlinds del ska jag beskriva Nilssons bruk av adjektiv utan
tabell. Beläggen på de enskilda adjektiven skulle vara ännu mindre än hos Beskow
och Hedborn. Nilssons 65 psalmadjektiv utgörs av 48 olika och bland de 91 som
ingår i hans här behandlade övriga produktion finns 64 olika.

Utom allsmäktig är adjektiven i Nilssons psalmer en- eller tvåstaviga. De har
mestadels positivt innehåll som hjärtlig, härlig, kär, tacksam och vänlig. Negativa
finns också med, var sitt belägg har fattig, mörk och ond. Största delen av författa-
rens adjektiv kan placeras under titeln ”centrala egenskaper” (se SAG 2000, 154)
som stor, liten, gammal, ung eller nära. Det oftast förekommande adjektivet med
åtta belägg är helig. Övriga adjektiv med tydligt religiöst innehåll är det tidigare
nämnda allsmäktig samt evig, himmelsk och nådig.

Adjektiven i Nilssons övriga produktion är likaså för det mesta en- eller två-
staviga, oftast osammansatta. Exempel på sammansättningar är förtröstansfull,
givmild och oändelig. Merparten utgörs av centrala egenskapstyper som djup,
fjärran och glad. Till innehållet har Nilssons övriga produktion både positiva som
ljuvlig, vacker och givmild och negativa adjektiv som usel, dödlig och mörk. Där-
till finns det en hel del till betydelsen neutrala. De religiöst laddade adjektiven är
få; ett belägg på evig och salig och tre på helig.

Participens andel i Nilssons psalmer är en dryg femtedel. De utgörs av ord
som är kännetecknande för religiösa texter som levande (PSB 1937, 248: 2), fräl-
sande (PSB 1937, 248: 2), krossad (PSB 1937, 47: 2) och fullbordat (PSB 1937,
248: 4). I sin övriga produktion använder Nilsson färre particip. Utom försockrade
(Skänk mig en blomma) och solbelyst i Du unga vakt (PSB 1937, 530: 1) samt det
ovannämnda fullbordat är alla Nilssons participformer osammansatta.

Till skillnad från Nilssons psalmer har färgadjektiven några belägg i hans
övriga produktion. Så diktar han om ”glädjens rödaste lilja” (Glädje) och ”en grå
och rolös vardag” (Det finns några). Barndomsminnen ”fjärran i det blå” påmin-
ner om hur ”Kring det röda skolhus världen lyser grön” (Barndomsminnen).

Inom sitt författarskap använder Nilsson flera adjektiv när han rör sig utanför
psalmens värld. Som det framgår av tabellerna 11 och 12 är hans bruk av adjektiv
bland de i detta sammanhang diskuterade 1800-talisterna dock skonsammast såväl
i psalmer som i övrig produktion.
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Johan Ludvig Runeberg

Alla de sju originalpsalmer av Runeberg som ingår i 1937 års svenska psalmbok
fanns med i skaldens eget psalmboksförslag 1857. Det gällde alltså inga nya kyr-
kovisor. Deras ordantal är 1 281 av vilka 100 utgörs av adjektiv. Deras andel är
alltså 7,8 % av alla orden i Runebergs psalmer i 1937 års psalmbok. Motsvarande
medelandelssiffra för de övriga 1800-talisterna är 7,7 %. I sitt bruk av adjektiv i
psalmer representerar Runeberg sålunda en genomsnittsartonhundratalist. Andelen
av adjektiv i hans övriga produktion är 9,5 %, dvs 1,7 procentenheter större än i
hans psalmer.

När jag valt material ur Runebergs övriga produktion har jag använt det repre-
sentativa urval av skaldens dikter som Svenska litteratursällskapet i Finland utgav
inför 200-årsjubileet av Runebergs födelse. Ur samlingen JLR. Johan Ludvig
Runeberg i urval (2004) har jag valt ut dikter som jag anser vara bekanta för
många även i dag. Det har jag gjort i ett omfång som ungefär motsvarar ordantalet
i de psalmer som mitt arbete handlar om. Sålunda utgörs Runebergs övriga pro-
duktion av dikterna Flytt-fåglarne, Till en fågel, Idyll och epigram 25 (Bonden
Paavo), Svanen, Flickans klagan, Bondgossen och Vid en källa. Alla ovannämnda
dikter ingår i skaldens samling Dikter I–III (1830, 1833, 1843). JLR. Johan Ludvig
Runeberg i urval (2004) ger inte årtalen för de aktuella dikterna. Det gör inte heller
Runebergs Samlade arbeten (1899-1902). Utom den gudfruktiga Bonden Paavo
kan alla dikter som ingår i Runebergs övriga produktion i mitt arbete anses repre-
sentera Runebergs profana diktning.

I samband med genomgången av Runebergs bruk av adjektiv har jag använt
Konkordans över Runebergs lyrik (1990). Konkordansen omfattar 320 000 belägg
på 15 500 ord. Det i konkordansen behandlade materialet omfattar inte Runebergs
psalmer. Med tillhjälp av konkordansen är det möjligt att jämföra mitt förhållande-
vis snäva material med en större enhet i skaldens produktion. I tabell 17 nedan pre-
senteras ”tio-i-toppen”-adjektiven i Runebergs psalmer och övriga produktion i
jämförelse med de övriga 1800-talisternas sammanlagda toppadjektiv i psalmer.
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Tabell 17. ”Tio-i-toppen”-adjektiven i Runebergs psalmer och övriga produktion i jäm-
förelse med de övriga 1800-talisternas sammanlagda toppadjektiv i psalmer.

Två belägg på topplistan över Runebergs psalmer har även fast, fjärran himmelsk,
jordisk, ljuvlig, ringa, skär, tom och värd. Tabellen visar att skalden Runeberg i
psalmerna koncentrerar sig mera, med 42 %, på toppadjektiven än de övriga 1800-
talisterna vilkas favoritadjektiv utgör 24,6 % av alla de i deras psalmer förekom-
mande adjektiven. Även Runebergs övriga produktion visar en tendens till att
gynna vissa adjektiv för toppadjektivens andel är 28,3 %.

Psalmhistoriens absoluta toppar evig, god och helig finns alla med också bland
Runebergs psalmfavoriter, fast evig och helig inte förefaller att ha en lika självklar
ställning. De är för resten vid sidan av två belägg på himmelsk de enda adjektiven
med rent religiöst innehåll i Runebergs psalmer. Gemensamt med Runeberg och de
övriga 1800-talisterna är ytterligare endast kär som på Runebergs lista placerar sig
på delad andra plats. Tillsammans med glad, klar och ren, kanske även dyr utmär-
ker det Runebergs ljusa syn på det kristna. Frånsett glad upprepas de alla i skal-
dens måhända mest övertygande psalm, psalmen om Guds ord, ”en dyr klenod, en
klar och ren” (PSB 1937, 172: 1).

Runebergs övriga produktion toppas av ett så överraskande adjektiv som dub-
bel. Detta är en tillfällighet och beror på att bonden Paavo upprepat gräver dubbelt
större diken och hustrun blandar dubbelt bark i brödet (Idyll och epigram 25, JLR
2004). Glad, god och ringa är de enda gemensamma på Runebergs listor över
psalm och övrig produktion. Den senare består av rätt vanliga svenska adjektiv,
mestadels neutrala till innehållet. På denna lista är säll det enda som kunde ha reli-

Runebergs psalmer Runebergs övriga produktion Övriga 1800-talisters psalmer

No. Adjektiv Antal 
belägg

% Adjektiv Antal
belägg

% Adjektiv Antal 
belägg

%

 1. God 9 9 Dubbel 6 4,7 Helig 32 4,8

 2. Klar 6 6 Glad 4 3,1 Evig 21 3,2

Kär 6 6 God 4 3,1 Ny 21 3,2

 4. Allena 4 4 Liten 4 3,1 Trogen 18 2,7

 5. Evig 4 4 Lång 3 2,4 God 14 2,1

 6. Glad 3 3 Nöjd 3 2,4 Salig 13 2,0

 7. Helig 3 3 Snar 3 2,4 Stor 13 2,0

 8. Ren 3 3 Säll 3 2,4 Skön 11 1,7

 9. Dyr 2 2 Tung 3 2,4 Fri 10 1,5

10. Egen 2 2 Ringa 3 2,4 Kär 10 1,5

Summa/alla adj 42/100 42 36/127 28,3 163/662 24,6
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giöst innehåll. Runeberg använder dock säll som synonym till lycklig utan tanke på
det hinsidiga. Adjektivet är hos honom rätt vanligt; enligt konkordansen (Konkor-
dans över J. L. Runebergs lyrik 1990) det sjunde i ordning. I Runebergs psalmer
hittar man varken säll eller salig som i nyare psalm ofta ersätter det förra.

I det följande ska jag presentera ”tio-i-toppen”-listan över konkordansens
adjektiv. För det har jag räknat ihop beläggen på de aktuella adjektiven som adjek-
tiv och adverb samt substantiverade adjektiv. Komparativ- och superlativformerna
räknas ihop med positivenheten så att t ex bättre och bäst utgör belägg på god.
Enligt föregående princip ser konkordansens ”tio-i-toppen”-lista ut som följande:

Tabell 18. ”Tio-i-toppen”-adjektiven i Runebergs dikter enligt konkordansen.

Talen är absoluta för konkordansen (Konkordans över J. L. Runebergs lyrik 1990)
uppger inte antalet ord i enskilda ordklasser så att det inte har varit möjligt att
räkna de procentuella andelarna. Toppadjektiven i Runebergs psalmer och konkor-
dansen har glad och god gemensamt. I den begränsade del av Runebergs övriga
produktion som jag behandlat ingår konkordansens toppadjektiv glad, god, lång
och säll. Evig har i konkordansen 25 och helig 19 belägg. Det är att märka att en av
Runebergs psalmfavoriter, kär i konkordansen har endast 11 belägg. Även konkor-
dansens favoritlista med skön, glad, god, säll, ljuv och ljus samt saknad av adjektiv
med negativt innehåll vittnar om den positiva syn på tillvaron som är utmärkande
för Runebergs psalmer.

Bruket av particip i Runebergs psalmer är knappt. De är bara sju till antalet. På
den övriga produktionens område är variationen större. Där är participens andel
16,5 % av alla adjektiven. Presensparticipen är osammansatta som villande (Flytt-

Adjektiv Belägg

1. Skön 87

2. Glad 73

Lång 73

4. God 68

5. Gammal 62

6. Hög 59

7. Säll 51

8. Ljuv 48

Lätt 48

10. Ljus 45

(Konkordans över J. L. Runebergs lyrik 1990)
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fåglarne) och vaggande (Flytt-fåglarne). Bland perfektparticipen finns en del per-
sonliga sammansättningar belagda som tårbegjuten (Till en fågel), olycksfödd
(Bonden Paavo), purpurstänkt (Svanen), guldbestrålad (Svanen) och lövprydd
(Bondgossen).

Det förefaller som om färgerna inte spelade någon väsentlig roll för Runeberg.
De av hans psalmer som ingår i 1937 års psalmbok har inga färgadjektiv. För den
övriga produktionens del är det inte mycket ymnigare. Vid en källa (JLR. Johan
Ludvig Runeberg i urval 2004, 44) kommer det dock ”en sky, som log så röd som
rosenknoppen ler”. På färgförnimmelse tyder vissa participformer; i Svanen (JLR.
Johan Ludvig Runeberg i urval 2004, 16) ”molnens purpurstänkta rand” och i
Flytt-fåglarne (JLR. Johan Ludvig Runeberg i urval 2004, 13) besköljer bäcken
den grönskande alen, men för övrigt finns det inga färgord i Runebergs texter i
mitt material. I konkordansen (Konkordans över J. L. Runebergs lyrik 1990) utgör
beläggen på blå, grå, grön, gul röd, svart och vit tillsammans 88 belägg vilket är
en försvinnande liten mängd bland de 320 000 orden.

4.4 Författare födda på 1900-talet

Anders Frostenson

Av alla 1900-talisterna i min undersökning representerar Frostenson den största
ordmassan i 1986 års psalmbok. Hans andel av gruppens totala ordantal är t o m
35,3 %. Frostensons 48 psalmer omfattar 4 780 ord av vilka 201, dvs 4,2 %, utgörs
av adjektiv medan motsvarande siffra för de övriga aktuella 1900-talisternas sam-
mansatta del är 5,1 %. Frostenson använder alltså färre adjektiv än sina samtida.

Frostensons övriga produktion i mitt material utgörs av hans originaldikter i
den av Lennart Linder sammanställda samlingen Himmelriket är nära (1993) som
består av böner, meditationer och anrop. Det gäller alltså diktstycken med för det
mesta religiöst innehåll. Totalantalet ord är 5 040 av vilka adjektiven utgör 458,
sålunda 9,1 %. Skillnaden mellan Frostensons psalmer och övriga produktion gäl-
lande andelen av adjektiv är 4,9 procentenheter. Tar man i beaktande att Himmelri-
ket är nära mestadels består av religiös text kommer man osökt att tänka på att
Frostensons bruk av adjektiv i psalmer är avsiktligt disciplinerat. I tabell 19 nedan
presenteras ”tio-i-toppen-adjektiven” i Frostensons psalmer och övriga produktion
i jämförelse med de övriga 1900-talisternas sammanlagda toppadjektiv i psalmer.
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Tabell 19. ”Tio-i-toppen”-adjektiven i Frostensons psalmer och övriga produktion i jäm-
förelse med de övriga 1900-talisternas sammanlagda toppadjektiv i psalmer.

Alla toppadjektiven i tabellen är en- eller tvåstaviga och osammansatta. Frånsett
död på Frostensons psalmlista är de positiva eller neutrala till innehållet. Av tabel-
len framgår att Frostenson i sina psalmer koncentrerar sig mera på favoritadjekti-
ven än i sin övriga produktion. I psalmerna utgör toppadjektiven 27,4 % av alla
adjektiven medan favoriternas andel i hans övriga produktion är mindre än 20 %.
Då favoriternas andel i de övriga 1900-talisternas psalmer är 20,5 % får man kon-
statera att Frostensons psalmistiska bruk av adjektiv är mera koncist än hans sam-
tidas. För de enskilda adjektivens del är skillnaderna mellan förekomsten av favo-
riterna inte stora. I Frostensons psalmer utgör avvikelsen mellan stor och tyst två
procentenheter; i hans övriga produktion utgör avvikelsen mellan evig och grup-
pen liten, nära och vit 1,1 procentenheter. På 1900-talisternas sammanlagda lista
(tabell 19) är skillnaden mellan helig och djup likaså 1,1 %.

Frostensons psalmer har stor, ny, evig och helig gemensamma med de övriga
1900-talisternas lista. Den senares sann, öppen, stilla, god och djup saknas på
Frostensons topplista. Det är värt att lägga märke till att god inte ingår i Frosten-
sons psalmfavoriter. I detta avseende påminner han om Beskow. Vidare kan man
konstatera att helig endast intar den näst sista placeringen på Frostensons psalm-
lista över favoriter. Personligt för Frostensons psalmer är fri och tyst som inte ingår
i någon annan i detta kapitel diskuterade författares favoritförteckning. Visserligen
finns fri nere på 1800-talisternas gemensamma tabeller (se tabellerna 16 och 17).

Frostenssons psalmer Frostenssons övriga produk-
tion

Övriga 1900- talisters psal-
mer

No. Adjektiv Antal
belägg

% Adjektiv Antal
belägg

% Adjektiv Antal
belägg

%

1. Stor 8 4,0 Evig 12 2,6 Helig 12 2,7

2. Ny 7 3,5 Lång 11 2,4 Ny 11 2,5

3. Evig 6 3,0 Helig 10 2,2 Evig 10 2,3

4. Död 6 3,0 Ny 10 2,2 Sann 9 2,1

5. Lång 6 3,0 God 9 2,0 Stor 9 2,1

6. Nära 6 3,0 Stark 9 2,0 Öppen 9 2,1

7. Egen 4 2,0 Stor 8 1,7 Liten 8 1,8

8. Fri 4 2,0 Liten 7 1,5 Stilla 8 1,8

9. Helig 4 2,0 Nära 7 1,5 God 7 1,6

10. Tyst 4 2,0 Vit 7 1,5 Djup 7 1,6

Summa/
alla adj

55/
201

27,4 90/
458

19,7 90/
438

20,5
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Frostensons psalmer och övriga produktion har sex gemensamma adjektiv:
evig, helig, lång, ny, stor och nära. Jämför man de sedvanliga psalmadjektiven,
evig, god och helig, i Frostensons psalmer och övriga produktion märker man att
de är bättre placerade i övrig produktion. Man kan knappast låta bli att fråga sig
om det ingår något medvetet i att de aktuella adjektiven i hans psalmer, utom från-
varon av god, även annars har en mindre märkbar roll. Att undvika de för den
nutida vardagen verklighetsfrämmande adjektiven evig och helig kan för den stora
allmänheten innebära en lättare tillgång till psalmernas värld.

Listan över adjektiven i Frostensons övriga produktion har två ord, stark och
vit som inte är belagda på hans psalmlista eller på de övriga 1900-talisternas
gemensamma lista. Vit på delad sista plats får ansluta sig till de knappa beläggen
på färgadjektiven i favoritförteckningar. Vid sidan av vit har Himmelriket är nära
(1993) sex belägg på svart, fyra på blå, ett på blåblå, grön, grårutig, lejongul, snö-
vit och svarthyllt. I den ovannämnda samlingen diktar Frostenson t ex om svarta,
hotfulla olivträd (Ensamhet), den svarthyllta negerettåringen (Rena mitt hjärta)
och den blåblåaste blå färg som en gång lyste ur barns ögon (När du dukar bor-
det). Färgadjektiven i Frostensons psalmer har jag diskuterat i avsnitt 3.6.

Jämfört med alla de övriga psalmister som jag i detta sammanhang behandlar
har Frostenson ett överlägset bruk av particip. I hans psalmer utgör de en dryg fjär-
dedel av alla adjektiven, i Himmelriket är nära (1993) något mindre. Psalmpartici-
pen utgörs av för stilen typiska lidande (PSB 1986, 393: 3), levande (PSB 1986,
66: 1), uppstånden (PSB 1986, 87: 4) och plågad (PSB 1986, 394: 1), medan Him-
melriket är nära (1993) har mer personliga, ofta sammansatta participformer som
oljeskimrande (Bön på lastplats), kraftåterställande (Skidlöparens bön), hagel-
blandad (Som den unga björken) och kaosladdad (Bön till förbedjaren). I sitt
nyskapande sätt att bilda nominalformer bär Frostenson Franzéns, Wallins och
Runebergs arv.

Britt G. Hallqvist

Till 1986 års psalmbok bidrog Hallqvist med ett antal översättningar och ypperliga
bearbetningar men även fjorton originalpsalmer. De sistnämnda omfattar 1 207 ord
av vilka 63 är adjektiv. Deras andel är således 5,2 %. Andelen av adjektiv i de
övriga 1900-talisternas psalmer är 4,8 % så att hon med 0,4 procentenheter översti-
ger medeltalet.

Till Hallqvists övriga produktion har jag valt hennes Bönbok för barn (1979),
ur vilken jag utelämnat hennes tolkningar av böner på främmande språk. Vidare
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har jag använt avdelningen Livsvillkor ur hennes diktsamling Förenklat (1955).
Som man av titeln kan döma är bönboken till innehållet religiös medan Förenklat
(1955) består av profan diktning. Ordantalet i de behandlade dikterna i Bönbok för
barn är 1 748 och Livsvillkor 1 554. Båda överstiger sålunda antalet ord i Hall-
qvists psalmer i PSB 1986, men jag har ändå inte velat splittra den övriga produk-
tionens helheter. Antalet bönboksadjektiv är 131, dvs 7,5 % av hela ordmassan.
Livsvillkor omfattar 135 adjektiv. Deras andel blir alltså 8,7 % av avdelningens
totala ordantal. Adjektivens förekomst hos Hallqvist är alltså tätare utanför psal-
men och ännu tätare utanför det religiösa. I tabellerna 11 och 12 samt tabellen 20
nedan har jag inte tagit Livsvillkor med för att det bland dess 135 adjektiv finns
endast ett, gammal, som har tre belägg, tjugo adjektiv förekommer två gånger och
resten endast en gång. I tabell 20 nedan presenteras ”tio-i-toppen”-adjektiven i
Hallqvists psalmer och övriga produktion i jämförelse med de övriga 1900-talister-
nas sammanlagda toppadjektiv i psalmer.

Tabell 20. ”Tio-i-toppen”-adjektiven i Hallqvists psalmer och övriga produktion i jämfö-
relse med de övriga 1900-talisternas sammanlagda toppadjektiv i psalmer.

Angående de övriga 1900-talisternas psalmer har även stilla åtta belägg.
Tabellen ovan visar att Hallqvist i psalmer och böner använder adjektiv på ett

mycket koncentrerat sätt. Närmare hälften av egenskapsorden i båda utgörs av top-
padjektiv, medan motsvarande andel hos de övriga 1900-talisterna är endast en
femtedel.

Hallqvists psalmer Hallqvists övriga produktion Övriga 1900-talisters psalmer

No Adjektiv Antal
belägg

% Adjektiv Antal
belägg

% Adjektiv Antal
belägg

%

1. Glad 5 7,9 God 17 13,0 Stor 16 2,8

2. Liten 5 7,9 Glad 9 6,9 Ny 15 2,6

3. Helig 3 4,8 Svår 6 4,6 Evig 15 2,6

4. Ny 3 4,8 Stor 5 3,8 Helig 13 2,3

5. Död 2 3,2 Liten 5 3,8 Nära 12 2,1

6. God 2 3,2 Kär 4 3,1 Egen 10 1,7

7. Rädd 2 3,2 Sjuk 4 3,1 Öppen 10 1,7

8. Riktig 2 3,2 Hög 3 2,3 Djup 9 1,6

9. Salig 2 3,2 Ond 3 2,3 Sann 9 1,6

10. Varm 2 3,2 Dum 3 2,3 God 8 1,4

Summa/alla adj 28/63 44,4 59/131 45,0 117/576 20,3
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Vid jämförelse av toppadjektiven i Hallqvists psalmer och övriga produktion
märker man att de har endast glad, liten och god gemensamt. Såväl Hallqvists som
de övriga 1900-talisternas psalmlista har ny, helig och god. Det är helig och salig
som i Hallqvists psalmer har religiöst innehåll. På psalmlistan finner man adjekti-
ven varm, riktig och rädd som inte finns i någon annan i detta kapitel behandlad
författares tabeller. Det är också att lägga märke till att permanentfavoriten evig
inte ryms bland de tio mest använda adjektiven i Hallqvists psalmer.

Adjektivet glad i toppen på Hallqvists psalmlista kan anses som uttryck för
den vänliga och varma tonen i hennes psalmer. Bönbokens favoritlista toppas
överlägset med god. Detta får sin förklaring genom att det i böner upprepade
gånger står ”gode Gud”. Att det i bönbokens adjektiv finns många med negativt
innehåll som svår, sjuk, ond och dum beror på att man i bönen ofta ber om att inte
råka i svårigheter av olika slag.

Vad participen angår är deras andel i Hallqvists psalmer 7,9 % av alla adjekti-
ven. I bönboken som alltså gäller texter för barn är deras andel nästan obefintlig,
2,3 %, medan 26,7 % av adjektiven i Livsvillkor (1955) utgörs av particip. Av dem
är det bara längtande (Skyltfönster som folk gick förbi) som är belagt två gånger,
alla de andra är engångsföreteelser.

I en av visorna, nr 710, i Kyrkovisor för barn (1960) har Hallqvist uttnyttjat
färgadjektiv för att beteckna händelser i Jesus liv: ”Vit är ängelens mantel […] Grå
var åsnan i stallet, […] Gul var sanden i öknen, […] Grön var palmen […] Rött var
blodet […] Blå var himlen” (Kyrkovisor för barn 1960, 710, 1–6). Detta visar att
färgerna har betydelse för henne. Resultatet att i det aktuella materialet dock finns
endast två belägg på grå och tre på blå i de mest vedertagna sammanhang, grå för
sparv (Vad har du då?) och blå för himmel (En vacker lovdag) och sjö (Guds
gåvor), var oväntat.

Om adjektivet liten säger Hallqvist att man i sångerna inte ideligen bör påpeka
att barnen är små (Löfström 1983, 147). Sin synpunkt är hon trogen även om liten
på hennes psalmlista delar den högsta toppen. För det adjektivet har hon nämligen
annan användning. Sackeus som enligt Bibeln var liten till växten (Lk 19: 3)
beskriver hon analogiskt med liten (PSB 1986, 614: 2, 4) och ”De minsta i värl-
den” (PSB 1986, 592: 1) har ingenting med åldern eller storleken att göra.

Bo Setterlind

Setterlind har sju psalmer i 1986 års psalmbok. Tillsammans omfattar de 808 ord
med 40 adjektiv vilkas andel alltså är 5,0 %, en aning större än motsvarande siffra,
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dvs 4,8, för de övriga 1900-talisternas del. Beträffande Setterlind har det inte fun-
nits problem med att få tag på övrig produktion. Då största delen av hans aktuella
psalmer är skrivna på 1970-talet har jag till hans övriga produktion valt diktsam-
lingen Landet i höjden som utkom 1975. Ur den har jag valt sista avsnittet Sådan
tiden är. Dikterna kan betraktas som mediterande profan poesi, emellertid så att
Setterlinds kristna övertygelse genomgående är närvarande. Avsnittet Sådan tiden
är består av nio dikter som omfattar 1 064 ord. Antalet adjektiv i dem är 87 vilket
innebär att adjektivens andel är 8,2 % av alla orden i avsnittet. I Setterlinds övriga
produktion spelar adjektiven alltså en större roll än i hans psalmer.

I det följande skall jag beskriva Setterlinds bruk av adjektiv i psalm och övrig
produktion utan någon tabell. Som för Nilssons del tidigare gäller det så få belägg
på enskilda ord att jag inte ansett det ändamålsenligt att utarbeta någon kvantitativ
framställning.

I Setterlinds psalmer är det oftast förekommande adjektivet sann med fem
belägg, alla i samma psalm (PSB 1986, 49) med inledningen ”Det är sant att Jesus
lever” för varje strof. Alla de övriga adjektiven används endast en gång, vilket
visar en yrkesskalds ordkunnighet. Setterlinds psalmer saknar helt de i psalmerna
allmänna evig, liten och stor. Till betydelsen är skaldens adjektiv mestadels neu-
trala som enda eller beredd eller positiva som ljuv, ljus, skön, mild och underbar.
Det negativa representeras av ond och mörk.

I Setterlinds övriga produktion har stilla sju belägg som gäller stilistisk upp-
repning: I dikten Efteråt vars verser huvudsakligen bildas av ett enda ord skrider
allting fram stilla. En motsvarande uppgift har participformen vuxen i titeldikten
Sådan tiden är. Där avslutar skalden upprepat sin tankegång med ”jag är vuxen”.
Totalantalet particip i Setterlinds psalmer är fem och i den här avsedda delen av
övrig produktion 16.

Utanför psalmen är primärt klassificerande adjektiv (se SAG 2000, 156) inte
främmande för Setterlinds stil. I ett urval på ett drygt tusen ord påträffas aromatisk,
fantastisk, idiotisk, musikalisk och politisk.

För varje författares del har jag i detta sammanhang diskuterat bruket av färg-
adjektiv. Sådan tiden är (1975) har fyra belägg på grön och två på vit. Setterlind
diktar bl a om hur allting över molnens världsdel plötsligt blir vitt (Gloria) och om
golfbanan som är ”lika grön som tom” (Sådan tiden är).

Något oväntat är att en poet som diktar om naturen och uttalar att ”Guds värld
är en skimrande gåva till oss, som dess yta bebor” (PSB 1986, 287: 1) inte använt
färgadjektiv i sina psalmer.
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4.5 Sammanfattning

För att reda ut om författarna använder adjektiv på ett likadant sätt i kyrkovisa och
övrig vitterhet har vissa författares bruk av adjektiv i psalmer jämförts med adjek-
tiv i deras övriga produktion. Skillnaderna i adjektivbruket mellan författare och
deras samtida har också berörts. För de enskilda författarnas del har samma
omständigheter inte alltid diskuterats. På det hela taget har författarna valts med
avseende på omfattningen av deras texter i resp. psalmböcker och tillgängligheten
av lämpliga ordmassor i deras övriga produktion.

Franzén har i sina psalmer färre adjektiv än hans samtida. I hans övriga pro-
duktion, som i detta arbete utgörs av profan diktning, spelar adjektiven en större
roll. De sedvanliga psalmadjektiven evig, god, och helig är belaga bland hans
psalmfavoriter. Bland toppadjektiven för hans övriga produktion finns av dessa
endast god med. På de senare adjektivens lista påträffas färgadjektiven vit, grön
och röd, den förstnämnda t o m på fjärde plats. Participen är vanligare i övrig pro-
duktion än i psalmer, och de utgör ofta sammansättningar.

Hedborns övriga produktion i materialet består av profana dikter. Hans psal-
mer är rikare på adjektiv än hans samtidas. Bruket av adjektiv i hans psalmer kon-
centrerar sig på samma adjektiv mera än vad fallet är i hans övriga produktion. I
förteckningen över psalmfavoriter är evig, helig och god representerade; den sist-
nämnda även bland favoriterna i övrig produktion. Hedborn har stor benägenhet
att gynna adjektiv med religiöst innehåll. Grön och röd ryms på topplistan över
Hedborns övriga produktion. Skillnaden mellan andelen av particip i psalmer och
övrig produktion är inte stor.

Wallins övriga produktion i mitt arbete utgörs mestadels av profan diktning.
Dock rör sig Dödens ängel (1834, 1839) i terrängen mellan det profana och det
andliga. Andelen av adjektiv i Wallins psalmer är övertygande större än i de övriga
1700-talisternas. Däremot finns det ingen större skillnad angående adjektivens
andel i hans psalmer och övriga produktion. Hos Wallin är evig, helig och god
representerade på båda topplistorna. Även för övrigt använder Wallin till stor del
samma adjektiv vare sig han rör sig på det andliga eller det profana planet. För
honom är det utmärkande att ha flera varianter till samma adjektiv. Även om Wal-
lin bland de aktuella sjuttonhundratalisterna oftast har färgadjektiv i sina psalmer
beskriver han i sin övriga produktion inte verkligheten med färger. Bruket av parti-
cip är hos honom vanligare i övrig produktion än i psalmer.

Beskows bruk av adjektiv är sparsammare än hans samtidas. Hans övriga pro-
duktion som omfattar profana dikter är rikare på adjektiv än hans psalmer. Hans
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psalmfavoriter saknar god som dock finns bland toppadjektiven för övrig produk-
tion. Närmare hälften av alla adjektiven i Beskows psalmer utgörs av ”tio-i-top-
pen”-adjektiven. För honom spelar färgadjektiven ingen roll i psalmer och inte
någon större roll i övrig produktion heller. Även hos honom är participen frekven-
tare utanför psalmer.

Nilsson är bland 1800-talisterna mest ekonomisk i sitt bruk av adjektiv. Hans
övriga produktion i mitt arbete består av tio dikter ur samlingen Vackra minnen
(1937). Dikterna har ett rikare bestånd av adjektiv än hans psalmer. Det oftast före-
kommande adjektivet i Nilssons psalmer är helig. Religiöst laddade adjektiv i hans
övriga produktion är evig, helig och salig. Nilssons psalmer har inga färgadjektiv,
men i hans övriga produktion finns några belägg på röd, grå och blå. Participens
andel är större i Nilssons psalmer, en ungefärlig femtedel, än i hans övriga produk-
tion.

Runebergs övriga produktion i materialet består av vissa av hans mest kända
dikter. Andelen av adjektiv i Runebergs psalmer överensstämmer skäligen med
densamma hos hans samtida. I skaldens övriga produktion är andelen endast två
knappa procentenheter större. I detta samband har Konkordans över Runebergs
lyrik (1990) använts. I psalmerna koncentreras Runebergs bruk av adjektiv på så
sätt att deras andel är 42 % av alla psalmadjektiven. För den övriga produktionens
del är koncentrationen mindre. De sedvanliga psalmadjektiven evig, god och helig
har sin plats i Runebergs psalmer. På ”tio-i-toppen”-listan för Runebergs övriga
produktion är evig och helig inte belagda. Färgernas. roll i Runebergs diktning är
liten, vilket också konkordansen visar. Inte heller participen har någon väsentlig
del i Runebergs ordkonst. I övrig produktion ingår dock några personliga particip-
sammansättningar.

Nittonhundratalisternas produktivaste psalmist, Frostenson, underskrider den
genomsnittliga andelen av adjektiv i sina samtidas psalmer. Hans övriga produk-
tion i materialet består mestadels av andlig dikt. I hans bruk av adjektiv är det att
märka att favoriternas andel i psalmer är nästan en tredjedel av alla adjektiven,
men i övrig produktion väljer han friare. Frostensons topplista för psalmer saknar
god medan de sedvanliga evig, god och helig är med bland hans favoriter för övrig
produktion. Utöver evig och helig har Frostensons psalmer och övriga produktion
fyra andra gemensamma toppadjektiv. Frostenson är den 1900-talist som mest
använder färgadjektiv i psalmer. I hans övriga produktion finns bland hans färgad-
jektiv även några sammansättningar. Particip använder han såväl i psalmer som i
sin övriga produktion.
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Andelen av adjektiv i Hallqvists psalmer är något större än 1900-talisternas
genomsnitt. Hennes övriga produktion i mitt arbete består av Bönbok för barn
(1979) samt avdelningen Livsvillkor ur diktsamlingen Förenklat (1955) som
omfattar profan diktning. Andelen av adjektiv i Hallqvists övriga produktion rör
sig vid 8 %. I psalmerna och bönboken är Hallqvists bruk av adjektiv mycket kon-
centrerat. Nästan hälften av alla adjektiven i dem hör till favoriterna. Evig fattas på
Hallqvists favoritlista för psalmer. Livsvillkor ingår inte i tabellens uppgifter för att
dess 135 adjektiv består av så många olika. Det gäller alltså ingen koncentrering
på vissa favoriter. Trots att färgadjektiven bevisligen har betydelse för Hallqvist är
deras andel i hennes dikter i mitt material obetydligt. Vad participen angår utgör de
över en fjärdedel av adjektiven i Livsvillkor, har en åtta procents andel av adjekti-
ven i psalmerna medan de i bönboken har en försvinnande liten andel.

Även i Setterlinds psalmer är adjektivens andel större än i de övriga under-
sökta nittonhundratalisternas psalmer i medeltal. Hans övriga produktion i mitt
material representeras av avsnittet Sådan tiden är ur samlingen Landet i höjden
(1975). Setterlinds psalmer har både god och helig, men saknar evig. Hans övriga
produktion saknar både evig och helig. Den om naturen diktande psalmisten har
inte haft utrymme för färgadjektiv i psalmer. I den övriga produktionen ingår ett
par belägg på vit och grön. Setterlinds psalmer har sporadiska belägg på particip,
men i övrig produktion är deras andel större tack vare det upprepade ”Jag är
vuxen” i titeldikten Sådan tiden är.
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5 Analys av interjektioner

5.1 Inledning

Interjektionerna är ett väsentligt element i psalmlyriken. I den språkligt komplice-
rade värld som 1937 års psalmbok i tiden mig representerade utgjordes det var-
dagsfrämmande till stor del av det frekventa bruket av ack och o. Då jag satte i
gång med att söka efter det vardagsfrämmande i den gamla psalmen var det därför
helt naturligt att försöka ta reda på vad för en roll interjektionerna spelar i psalm-
språket och dess konsumentvänlighet. Grundhypotesen var att interjektionerna
huvudsakligen hör hemma i äldre psalmer.

Enligt SAG är interjektion ”ett oböjligt ord som med eller utan bestämningar
kan fungera som ett självständigt yttrande” (SAG 2 2000, 746). Syntaktiskt skiljer
sig interjektionerna från de andra ordklasserna i att de oftast inte utgör några sats-
delar (Josefsson 2005, 53). Thorell (Thorell 1973, 192) talar om primära och
sekundära interjektioner. De primära interjektionerna som ofta är ljudhärmande
representerar språkets äldsta skikt. De sekundära utgörs av ord och fraser från
andra ordklasser. Till den senare gruppen hör bl a svordomarna. 

SAG (SAG 2 2000, 746) grupperar interjektionernas betydelser i följande
kategorier:

1. Uttryck för känslor (Oj)

2. Uppmaningar (Stopp!)

3. Beskrivningar av skeenden (Krasch!)

4. Uppgifter om sanningshalt (Ja.)

5. Samtalsreglerande signaler (Okej.)

6. Uttryck för hövlighet eller annan social konvention (Grattis!)

Gränserna för ovannämnda kategorier kan i vissa fall bli vacklande. Ett uttryck för
känslor kan t ex samtidigt bli en samtalsreglerande signal. I psalmerna är den
tredje gruppen inte representerad.

Josefsson (Josefsson 2005, 56) presenterar en annan uppdelning än SAG. Hon
skiljer mellan egentliga och oegentliga interjektioner. Med de senare avser hon
kommunikativa läten som bryter mot normala fonetiska och fonotaktiska regler i
svenskan som t ex grr, ptroo, hm. Josefssons kategorier är följande:
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1. Känslouttryckande funktion (Egentlig: Sjutton! Oegentlig: Grrrr!)

2. Uppmanande funktion (Egentlig: Apport! Oegentlig: Ptroo!)

3. Informerande funktion (Egentlig: Ja. Oegentlig: Hmm.)

(Josefsson 2005, 56). Även i denna grupp är gränserna flytande; en känslouttryck-
ande interjektion kan t ex ha uppmanande uppgift som det framgår i behandlingen
nedan. I mitt arbete skall jag närmast följa Josefssons gruppering så att jag behand-
lar interjektioner endast i två huvudgrupper, dvs i känslouttryckande och i infor-
merande funktion. Uppmanande interjektioner i den av Josefsson avsedda
meningen förekommer inte i mitt psalmmaterial. Några oegentliga interjektioner
finns det inte heller i psalmer.

5.2 Förekomst av interjektioner i undersökningsmaterialet

I det följande ska jag diskutera interjektioner endast då de står som verkliga
utropsord, inte då de har någon annan syntaktisk funktion som i följande exempel-
fall. I Harlings psalm Så länge solen värmer jorden avslutas varje strof med ”och
vi sjunger Halleluja” (PSB 1986, 602). I Littmarcks doppsalm heter det ”låt det en
gång säga i tro sitt ja till dig” (PSB 1986, 384: 3). Hosianna i Franzéns ”Nu ropa
Hosianna” (PSB 1819, 53: 2) är även det ett anförande.

I tabell 21 nedan beskrivs förekomsten av olika interjektioner i hela undersök-
ningsmaterialet.

Tabell 21. Förekomst av interjektioner hos 1700-, 1800- och 1900-talisterna samt Wallin.

Interjektion 1700  Wallin 1800 1900
O 101 183 46 57
Ack 22 69 5 4
Ja 4 3 0 5
Jo 0 0 0 1
Nej 1 2 1 2
Se 0 12 7 6
Halleluja 6 3 9 21
Kyrie eleison 0 0 0 3
Ve 0 1 0 0
O ve 0 2 0 0
Hell 0 4 1 0
Hurra 0 0 0 6
Summa/avalla ord 134/15660 279/28416 69/9869 105/13559
Andel 0,9% 1,0% 0,7% 0,8%
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Av tabellen ovan framgår att interjektionerna frekventast förekommer hos Wallin.
Ett belysande exempel på hans kumulativa bruk av utropsord utgörs av slutet av
tredje strofen i psalmen Behaga och begråta: ”O, hjälp, ack, hjälp! Ack, Herre, gör
förskoning! O Gud, till fasans boning Min själ ej nederstjälp” (PSB 1819, 466: 3).
Hos Wallin är andelen av interjektioner en hel procentenhet av hela hans ordmassa.
Den första överraskningen är att den ringaste andelen har 1800-talisterna, den
grupp jag tagit ur 1937 års psalmbok. Förvånansvärt är också att företrädare för
den nya psalmen, 1900-talisterna, procentuellt rör sig på samma plan som 1800-
talisterna och att skillnaden mellan de olika psalmistgrupperna är så gott som obe-
fintlig.

Tabell 22 visar förekomsten av o och ack i hela undersökningsmaterialet.

Tabell 22. Förekomst av o och ack hos 1700-, 1800- och 1900-talisterna samt Wallin.

Granskar man de enskilda interjektionernas förekomst kan man lägga märke till att
bruket av såväl o som av ack är i minskande. Mot vår egen tid håller både o och
ack på att mista sin popularitet. I 1819 års psalmbok inleds 88 psalmstrofer med
ack, i 1937 års psalmbok är motsvarande siffra 61, medan endast 12 psalmstrofer i
1986 års psalmbok öppnas med ack. Av de förstnämnda härstammar största delen,
dvs 51, från översatta tyska psalmister, Gerhard m fl eller svenska psalmister som
är födda före 1700, Spegel m fl. Den vanligaste interjektionen i mitt material, o,
har hos sjuttonhundratalisterna och Wallin 0,6 procents andel av de motsvarande
totala ordantalen, medan procentandelen för nittonhundratalisternas del är endast
0,4. Ack förekommer oftast hos Wallin, med 0,2 %. Hos 1900-talisterna spelar det
en obefintlig roll med endast fyra belägg som absoluta tal.

De övriga interjektionernas förekomst hos de olika grupperna är i regel betyd-
ligt ovanligare med mindre än tio belägg för varje interjektion i allmänhet. Undan-
tag utgörs av Wallins se som är belagt tolv gånger samt 1900-talisternas halleluja
med 21 belägg. Dessa undantag diskuteras närmare nedan. Bruket av interjektioner
har alltså inte på det stora hela taget minskat med tiden, men de nyaste psalmgene-
rationerna har till stor del avstått från de gamla, numera något teatralt låtande och i
stället börjat gynna andra. Sålunda finns det t ex i Frostensons psalmer inte ett

1700  Wallin 1800 1900

O 101/15660
0,60 %

183/28416
0,60 %

46/9869
0,50 %

57/13559
0,41 %

Ack 22/15660
0,1 %

69/28416
0,2 %

5/9869
0,1 %

4/13559
0,0 %
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enda belägg på ack. Bland 1900-talisterna finns det flera (t ex Eggehorn, Hell-
ström, Jonson, Lindgren) som inte har några interjektioner i sina psalmer

5.3 Dekoration eller budskap

Interjektionerna används mest i talspråket (SAG 2 2000, 746), men förekommer
ofta också i det poetiska språket. Som känslouttryck i psalmdiktning har de en lång
tradition. Därför brukas de ibland även i försvagad betydelse, i onödan, liksom
något som i kyrkovisa hör saken till. Så är det ofta när de ingår i ett tilltal. Dess-
utom finns det vissa stående epitet som t ex Agnus Dei som sedan medeltiden
inleds med interjektion. Denna gamla hävd är levande i Frostensons nattvards-
psalm där det står: ”Vi till ditt altarbord bär fram / som offergåva, o Guds Lamm, /
vår glädje, våra nederlag” (PSB 1986, 73: 1). Det är också möjligt att en interjek-
tion i synnerhet i de nyaste psalmerna får fungera som kompletterande stavelse då
psalmen skrivits till en färdig melodi. Jag antar att det gäller sådana fall i vissa av
Frostensons psalmer, t ex i hans Från våra kära (PSB 1986, 307) till Crügers
melodi från 1653. I versen ”Led oss, o Gud, i dödsskuggans länder” (PSB 1986,
307; 1) krävs det tio stavelser då ett inskjutet o är både behövligt och motiverat.
Givetvis kan alla o- och ack-interjektionerna inte förklaras på detta sätt. Litt-
marcks doppsalm har sannolikt ett avsiktligt o i ”O, låt det en gång säga” (PSB
1986, 384: 3) för det är han som skrivit både texten och melodin. Medvetna är för-
stås interjektionerna också i de fall där texten är äldre än melodin. Om textkom-
pletterande interjektioner är resultat av psalmisters eller psalmkommittéers avfat-
tande kunde eventuellt avgöras med hjälp av kommittéernas protokoll.

5.4 Känslouttryckande interjektioner

Interjektioner används i psalmer huvudsakligen så att de utgör en självständig, pre-
dikatlös mening utan grammatiskt förhållande till följande eller föregående sats
som i följande exempelfall. ”O, jag känner, o, jag finner, Huru stor din kärlek är”
(PSB 1819, 451: 9), ”Ack vi vill helst / låsa vår port / gömma oss undan från värl-
den” (PSB 1986, 592: 3), ”Uppstått har Jesus, hurra, hurra” (PSB 1986, 612: 1).
Känslouttryckande interjektioner uttrycker en känslomässig reaktion från talarens
sida (SAG 2000, 748).
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5.4.1 O

Enligt SAOB (SAOB O 2-3) utgör o utryck för följande betydelser: ”kroppslig
smärta”, ”klagan”, ”sorg”, ”ovilja”, ”önskan”, ”glädje” och ”förvåning”. Det före-
kommer som förstärkningsord till ja och nej och används som uttryck för att
beteckna den som man vänder sig till, särskilt vid åkallan av Gud l. Jesus i bön.

Tilltal

O förekommer vanligast i ett apostroferande sammanhang. Det förstärker alltså ett
substantiv vid tilltal. Man behöver endast bekanta sig med psalmböckernas regis-
ter för att försäkra sig om detta. Vid vokativ användning förenas interjektioner
både med person- och sakord som i följande citat: ”Jag vet, o Gud, att det är rätt”
(PSB 1819, 345: 3) och ”Mitt hjärta ändå längtar, O sköna hem, till dig” (PSB
1937, 579: 3). I förening med personnamn förekommer o oftast med Gud i gudo-
mens alla personer och omskrivningar till dem. I det följande presenterar jag ett
antal olika kombinationer som utgör tilltal till Fader, Son och Ande. Många av
dem är belagda flera gånger men varje kombination är här försedd med endast en
referens. O Gud (PSB 1986, 310: 1), O Fader (PSB 1937, 197: 2), O Evige (1819,
20: 1) O Skapare (PSB 1819, 393: 3), O kraft och vishet (PSB 1819, 18: 1), O
Jehova (PSB 1819, 3: 2), O Jesu (PSB 1937, 555: 1), O Jesu, Davids son (PSB
1819, 184: 6), O, Jesu Krist (PSB 1937, 505: 4), O, Kristus (PSB 1986, 83: 2), O,
gode Herde (PSB 1937, 229: 5), O Frälsare (PSB 1937, 47: 3), O Guds Son (PSB
1819, 74: 1), O, nåd och kärlek utan like (PSB 1819, 18: 2), …o mänskors vän
(PSB 1819, 101: 2), …o Mästare (PSB 1986, 309: 3), O livets Förste (PSB 1819,
101: 3), O nådens källa, livets bröd (PSB 1819, 153: 15), O min Förlossare (PSB
1819, 473: 4), O sårade kropp (1986, 600: 4), O kärlek utan like (PSB 1819, 146:
9), O Guds Ande (PSB 1986, 367: 1), O gode Ande (PSB 1819, 130: 8), O guda-
flamma (PSB 1819, 148: 4), O, ljus och sällhet utan like (PSB 1819, 18: 3). Flera
tilltal utgörs av o tillsammamns med pronomenet du, t ex o, du Helige (PSB 1819,
40: 4).

Vid tilltal till människa är bl a följande kombinationer belagda: O folk (PSB
1819, 53: 5), O mänska (PSB 1819, 39: 1), O mänskor (PSB 1819, 149: 4), ...o lus-
tans träl (PSB 1819, 291: 3), O syndare (PSB 1819, 143: 3), O syndaträl (PSB
1819, 327: 2). I äldre psalmer representerar ande, själ och hjärta ofta helheten
människa. Det är därför det finns tilltal som ...o min ande (PSB 1819, 108: 1), ...o,
min själ (PSB 1819, 500: 4) och O mitt hjärta, ...o min tunga (PSB 1819, 294: 7).
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Tilltal till sakord är sällsyntare. Sandell-Bergs “o sköna hem” har ovan cite-
rats. I Beskows pingstpsalm heter det: ”O salighet och fruktan, När Anden kom-
mer när! O nåderika tuktan, O eld som allt förtär” (PSB 1937, 139: 2). Setterlinds
uppståndelsepsalm byggs vid beskrivning av påskens under genomgående på till-
talet ”O natt” (PSB 1986, 461).

Vid talakt är interjektion ofta ett omedelbart uttryck för känslan. När man dik-
tar och skriver kan den ha ett djupare innehåll (se dock 5.3 ovan). Så är utropsor-
den i psalmlyrik inte alltid endast tomma ord. Vad psalmisternas interjektioner
verkligen vill uttrycka är svårt att avgöra. I det följande presenterar jag dock en del
betydelser o-interjektioner kan ha. Oftast har o positiv betydelse. Även i nedan
presenterade fall ingår interjektionen ofta i ett tilltal. 

Bön

Det väsentliga innehållet i flertalet psalmer är bön. En förstärkande insats utgörs
ofta av ett utrop. En stor majoritet av alla o i psalmer ingår i böner. I Wallins tolk-
ning av Herrens bön heter det: ”Stöd oss, led oss och i döden Fräls oss från allt ont,
o Gud” (PSB 1819, 262: 7). Runebergs kända barnpsalm avslutas med ”Så håll
utöver mig än din hand, O Fader god utan like, Och låt mig växa för livets land,
Som är ditt himmelska rike” (PSB 1937, 515: 4). Bön ingår likaså i Geijers psalm
vid ett barns död: ”O Jesu, du som tröst beskär, Se milt till den förkrossad är” (PSB
1819, 345: 1).

Tro, tillit och bekännelse

Det är naturligt att det centrala i en religion, tro, bekännelse och tillit, får sitt
uttryck i psalmer. Franzéns bekännelse lyder: ”Gud, när du i molnen ljungar Och i
morgonsolen ler, När du föder fågelns ungar, Liljorna sin fägring ger, När du mig
ur faran för, När din röst hos mig jag hör, O, då känner jag dig vara Och din härlig-
het förklara” (PSB 1819, 48: 3). Setterlinds tillit avspeglas i ”En gång / skall din
skapelse räddas / från våldet och hånet, o Gud! / En gång skall / till bröllop den
klädas, / fast hatet nu fläckar dess skrud” (PSB 1986, 287: 3).

Tacksamhet, tack och lov

En kristens förhållande till Gud hör oupplösligt ihop med tacksamhet. Det är där-
för självfallet att tack och lov är väsentliga motiv i psalmer. För allt han har
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omkring sig tackar Frostenson: ”Tack, o Gud, vår Fader, / för din trofasthet, / du
som alla älskar, / allting ser och vet” (PSB 1986, 342: 6). Samma tacksamhet
uttrycker Wallin med ”Hur ljuvt, hur hjärtligt talar du I detta dyra ord Till mig som
går ett barn ännu, O Fader, på din jord” (PSB 1819, 141: 2). Ett enkelt tack efter
predikan framförs i Ödmanns ”Tack, o Jesu, för det ord, Du i dag oss låtit lära”
(PSB 1819, 331: 1). Lovsång är ett liturgiskt element i mässan. Melins Mariapsalm
utstrålar värme med ”Ära vare dig, o Gud, som är stor, / att du kommer hit som vår
lille bror” (PSB 1986, 605: 2). Den kristne tackar i alla livets förhållanden, även
inför motgångar. Franzén låter en blind sjunga: ”O du som själv här led, Själv
kände sorg och nöd, Du stiger till mig ned Och blir den svages stöd” (PSB 1819,
365: 3). Den kristnes hopp inför döden lovsjunger Topelius: ”Pris vare dig, att hop-
pet är oss givet, Att ock vårt namn i livets bok är skrivet; Pris vare dig, uppståndel-
sen och livet, O Jesu Kriste” (PSB 1937, 577: 3).

Hopp, önskan och glädje

Det kristna hoppet är mera än en obestämd väntan på förbättring i ett eller annat
avseende. Det har en karaktär av fast och visst förtroende på Guds ingripande.
Hopp, önskan och glädje är relevanta byggnadsmaterial i den kristna psalmen. På
Kristi förklaringsdag diktar Hartman: ”O att en gång få skåda det vi trodde, / glans
som i stoft och ringhet bland oss bodde, / makt över vågor, altaret i lågor, / himme-
len öppen” (PSB 1986, 166: 3). Ödmanns nyårsönskan är enkel: ”O, måtte jag lov-
sjunga rätt Den nåd, som mig så ofta glätt” (PSB 1819, 409: 1). Franzéns påsk-
psalm sjuder av glädje över uppståndelse och samtidigt även tillit till något nytt för
kyrkan i verserna ”Vad ljus över griften! Han lever, o fröjd! Fullkomnad är skrif-
ten, O salighets höjd” (PSB 1819, 102: 1). I Sandell-Bergs barnpsalm gläds en
väckelsekristen med ”O vilken kärlek, underbar, sann! Aldrig har någon älskat
som han. Frälst genom honom, lycklig och fri, Vill jag hans egen evigt nu bli”
(PSB 1937, 519: 2).

Konstaterande

Ett tilltalande o förekommer i psalmer i narrativ framställning ofta utan någon sär-
skild känsloladdning. Wallin redogör för sitt kristliga sinne som följande: ”Långt
hellre vill jag lida nöd Än njuta brottsligt överflöd. När jag med all min fattigdom
Är idog, redlig, nöjd och from, Mitt goda samvete, o Gud, Är mig ett dagligt gästa-
bud” (PSB 1819, 279: 2). O-tilltalen i konstaterande sammanhang är vanliga hos
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Frostenson. I nattvardspsalmen sjunger han: ”Du öppnar, o evige Fader, / i Kristus
din famn / mot dem som församlas i längtan / och bön i ditt namn” (PSB 1986,
393: 1). Hallqvists treenighetspsalm fastställer: ”O, Jesus Krist, i din gestalt / blir
Faderns kärlek uppenbar. / Från död till liv med dig vi går”. I fortsättningen ingår
en tacksägelse: ”Vi tackar och välsignar dig” (PSB 1986, 337: 2).

Uppmaning, varning och förebråelse

Av exemplen ovan framgår att o i psalmer ofta har positiv betydelse. I flera fall
utgör det dock uttryck för, utom uppmaning, även för varning och förebråelse.
Sådant innehåll får o-utropen ofta i 1819 års psalmbok. Franzéns väckelsepsalm
har en starkt varnande, nästan dyster ton: ”O du i synden döde, Se denna evighet,
Där allt är mörkt och öde Och ej av ändring vet” (PSB 1819 165: 3). I avdelningen
Nådavalet uppmanar men också lovar Åström: ”O min själ, så fatta mod! Den till
änden trogen bliver, Honom Herren livet giver” (PSB 1819, 163: 3). Rätt hotande
låter Wallin i sin uppmaning före predikan: ”O syndaträl, Som kropp och själ I
världens sorg begraver, Vart ämnar du? Vänd om! Ännu En liten tid du haver.
Guds vilja hör Och bättring gör! I dag sin famn han räcker; En annan dag Dig vre-
dens slag, Ej nådens stämma väcker” (PSB 1819, 327: 2). Om måttlighet påminner
Wallin förebrående: ”Vad du förtär i överflöd, Du från din nästa i hans nöd Med
gudlös hårdhet rövar; Och på din egen kropp och själ Med detta rån, o lustans träl,
Ett självmord du förövar” (PSB 1819, 291: 3). Frånsett det grovt konkreta slutet
kommer Wallin i dessa verser mycket nära 1900-talisternas ”tillsammans i värl-
den”-tankar.

Ångest och ånger

Wallins rika psalmskatt innehåller ett antal dikter med ångest och ånger som motiv.
Under rubriken ”Människan” skriver han: ”O, jag finner ingen ro, Om det blod,
som talar Nåd och frid åt bot och tro, Icke mig hugsvalar” (PSB 1819, 40:5). I
1819 års psalmbok ingår tre av hans psalmer för ”botfärdiga fångar”, fulla av ång-
est och ånger. ”O Gud, jag har blott gråt och bön, Och evig död är syndens lön, Om
du ej dig förbarmar” (PSB 1819, 375: 6). Livets korthet har inspirerat ångerver-
serna i ”O, jag finner, o, jag känner, Huru arm och svag jag är: Ära, nöjen, skatter,
vänner, Allt mig övergiver här. – Sköra vänskap, som jag knutit! Usla skatter, som
jag ökt! Tomma nöjen, som jag njutit! Falska ära, som jag sökt” (PSB 1819, 451:
6). Tillit förenas med ånger i aftonpsalmen: ”O du som mina brister vet, Jag flyr
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till din barmhärtighet Och tror, att du för Jesu skull Till mig än skådar kärleksfull”
(PSB 1819, 432: 6).

5.4.2 Ack

Ack utgör enligt SAOB (SAOB A 32–33) uttryck för följande betydelser: ”kla-
gan”, ”ovilja”, ”saknad”, ”glädje”, ”överraskning”, ”framhållande av motsats till
det som någon påstått” samt ”plötslig erinring”.

Som jag ovan konstaterat är ack-utropen vanligast i den äldre psalmen (se
avsnitt 5.2). De bär till stor del samma betydelser som o-interjektioner. Det förefal-
ler mig emellertid som ack-verserna ofta hade en mera jämrande ton än de med o.
Till skillnad från o används ack sällan i vokativ funktion, utan förekommer ofta
som satsinterjektion. Nedan presenterar jag vissa innehåll ack kan ha.

Bön

Den vanligaste omgivningen för ack är bön. Bön ingår i ack-fraser ofta även då de
främst har någon annan betydelse att bära. Hildebrands vigselpsalm har både ack
och o när han ber: ”När öden och tiden väller / som strömmande vattendrag, / du
binder släkte till släkte / så stilla som dag till dag. / Ack, låt oss få ge och skapa, / o
Gud, efter ditt behag” (PSB 1986, 83: 4). Hjerténs bön i fredspsalmen heter: ”Ack,
se till änkors nöd, giv hopp och tålamod, Och säg var faderlös, att, Fader, du är
god” (PSB 1819, 382: 5).

Tacksamhet

En kristens tacksamhet i livets alla förhållanden uttrycks i Wallins psalm i avdel-
ningen ”En trogen själs glädje att skiljas hädan”: Ack, hur sällt att hava levat! Ack,
hur skönt att kunna dö! Tiden, lik en stormig sjö, Bakom den som seglen revat
Brusar fjärran mer och mer, Då jag himlastranden ser” (PSB 1819, 482: 5). I sin
sakramentpsalm på arton strofer prisar Hedborn Gud med ”Ack nej, du nådig är, o
Gud! Dig täckas mina läppars ljud; Du redan salighetens makt I mitt försagda
hjärta lagt” (PSB 1819, 158: 10).
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Hopp, önskan och glädje

En önskan att vara tacksam framför Sandell-Berg då hon erinrar sig om prov på
Guds godhet: ”Jag kan icke räkna dem alla, Men ack, må jag tacka dess mer” (PSB
1937, 460: 3). Ack-utrop som uttrycker önskan ansluts ofta till må-optativer.
Ödmann tolkar sitt förhållande till Gud i verserna ”Ack, må din kärlek bliva En lär-
dom för min själ Att dig sin dyrkan giva, Som vakar för mitt väl” (PSB 1819, 222:
11). Sin glädje över det eviga livet besjunger Beskow i psalmen som inleds med
”Ack saliga dag, som i hoppet vi bida, Då världen är vorden Guds rike till sist, Då
mänskornas släkte förlossningen funnit Och folken bekänna, att Herren är Krist”
(PSB 1937, 593: 1).

Konstaterande

Ack inleder ofta som satsinterjektion en mening som bara konstaterar ett sakförhål-
lande. Då Hallqvist undrar hur vi skall ”leva och orka och våga” om Gud är död
svarar hon: ”Ack, vi vill helst / låsa vår port, / gömma oss undan för världen” (PSB
1986, 592: 3). Under samma rubrik ”Tillsammans i världen”, bekymrar sig Setter-
lind över ”En gång / skall din skapelse räddas / från våldet och hånet, o Gud! / En
gång skall / till bröllop den klädas, / fast hatet nu fläckar dess skrud. / Ack, Skapel-
sen suckar och våndas, / o, Herre, befria den, du” (PSB 1986, 287: 3). Hans kon-
staterande avslutas med bön. I Runebergs uppmaning till att komma till Herrens
tempelgård ingår det övertygande fastställandet: ”Ack ringa fröjd ger världen Emot
Guds helgedom” (PSB 1937, 210: 3).

Uppmaning, varning och förebråelse

Psalmerna är ofta normativa. De innehåller råd och anvisningar om hur livet ska
levas och klander om hur man inte bör göra. Undervisande element är mest typiska
för 1700-talspsalmen, men även en 1900-talspsalm kan ha pedagogiskt syfte. Set-
terlind prisar Guds värld som en skimrande gåva och riktar sin kritik mot ”oss,
som dess yta bebor”: ”Men ack, / hur den gåvan vi slösat / i trots och i bristen på
tro” (PSB 1986, 287: 1). Wallin betonar bättringens nödvändighet bibelenligt med
”Fly världen, innan hon dig flyr Och nådens tid, så kort och dyr, För dig ej mera
dagas. Dig bättra, medan du förmår, Ty dag från dag och år från år Din kraft, din
håg försvagas. Ack, syndaträl, Din arma själ Skall snart ifrån dig tagas” (PSB
1819, 173: 4).
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Ångest, ånger och sorg

Ack ingår även i psalmer som uttrycker ångest, ånger eller sorg. ”Ack, på denna
klara dagen Följer snart en ryslig natt, Som i jämmer oss försatt; Mänskan, dårad
och bedragen, Samlar över sig den hämnd, Som för brottet är bestämd” (PSB
1819, 43: 5). I dystra färger målar Ödmann människans fall i det föregående. I
samma stil diktar Franzén: ”Ack, vi äro alla Adams barn, o Gud! Såsom han vi
falla, Bryta mot din`bud. Lust och högmod höra Ormens smicker än. Att varann
förstöra Vän förleder vän” (PSB 1819, 44: 1). Ångest följs ofta av ånger. I Wallins
aftonpsalm heter det: ”Ack, att i Jesu spår jag gått Och korsets börda ej försmått!
Ack, att jag med de pund, du länt, Dig, Herre, from och tålig tjänt” (PSB 1819,
432: 5). Den mänskliga sorgen behandlas mångsidigt i psalmer. Känslouttryckande
utrop hör sådan diktning till. Sorgen vid en makes död besjunger Franzén i psal-
men som inleds med ”Ack, döden haver hädanryckt Min vän ifrån min sida. Av
sorg till jorden nedertryckt, Vad tröst kan jag förbida” (PSB 1819, 344: 1).

5.4.3 Övriga känslouttryckande interjektioner

Ve, o ve, hurra

Enligt Dalin (Dalin L-Ö nytryck 1964, 668) är ve ”ett utrop, då man tillönskar
någon ondt, eller vill uttrycka en känsla af djup medömkan öfver någon som hotas
af en svår olycka”. Ve nyttjas ”äfven, då man vill bedyra sanningen af något eller
som svordomsuttryck” (Dalin L-Ö, nytryck 1964, 668). Enligt SAOB (SAOB H
1436) uttrycker hurra ”glädje”,” jubel” och ”hyllning”, men används också som
”äggande stridsrop”. 

Ve och o ve som i mitt material finns endast hos Wallin är sällsynta interjektio-
ner i psalmer ”O ve, jag kommer då för sent, Jag dåre, som likväl förment Mig äga
tid och stunder” (PSB 1819, 184: 3), heter det i en djupt mediterande ångerpsalm
hos Wallin.

Ett vid första ögonkastet förvånande utropsord utgörs av hurra som upprepas i
inledningen till varje strof i Melins påskpsalm för barn och familj: ”Uppstått har
Jesus, hurra, hurra” (PSB 1986, 612). Denna överraskande debut på den kyrkliga
sångens område är säkert ägnad till att jämna ut vägen mellan psalmen och varda-
gen. Kan vi inte hylla det himmelska folket i samma ordalag vi brukar hälsa på den
världsliga överheten? För en kristen är påskens fröjdefulla budskap ett verkligt
”leve konungen”-utrop.
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Halleluja, Kyrie eleison

Från sin ursprungliga betydelse avlägsnade, känslouttryckande interjektioner som
har sin härstamning i andra ordklasser och också andra språk är hosianna, halle-
luja och kyrie eleison. Som egentlig interjektion är det förstnämnda inte belagt i
mitt material.

Halleluja

Halleluja, ”tack vare Gud”, hebreiskans Hallelu Jah, är ett fröjdefullt bönerop som
har bibliskt ursprung. I GT utgör det avslutning till ett flertal psalmer i Psaltaren.
Hallelujaropet intog en framträdande ställning i urkristendomens gudstjänster där
det utgjorde ett uttryck för glädje och tacksamhet över frälsningen i Kristus (BUB,
1972, 400). I mitt material förekommer halleluja hos alla författargrupper samt
hos Wallin, men är allra vanligast i den nya psalmen där utropet utgör en dryg fem-
tedel av alla interjektionerna (se tabell 21 i avsnitt 5.2). Som i mässan har halle-
luja-uttrycken även i psalmen benägenheten att kumuleras. Hartmans påskpsalm
har 16 halleluja-utrop (PSB 1986, 153). Sådan koncentration i en enda psalm ger
självfallet i statistiken en förvriden bild av interjektionernas förekomst hos 1900-
talisterna. I den ovan citerade psalmen om Babels torn (PSB 1986, 589) ersätts
kyrie eleison av halleluja i stroferna 4–7. Som i Psaltaren använder psalmförfat-
tarna sitt halleluja ofta som stilmedel. Så slutar Franzén och Wallin sina påskpsal-
mer (PSB 1819, 102 och 103), Alin sin reformationspsalm (1937, 161) och Nils-
son sin missionspsalm (PSB 1937, 248) för varje strof med ett halleluja. Ett
enstaka halleluja är mera ett undantag och sådana finns hos Hedborn (PSB 1819,
3: 2) och Bexell (PSB 1986, 155: 4).

Lars Huldén (Huldén 1985) har undersökt de känslouttryckande interjektio-
nerna ack, o och ve hos Runeberg. Bortser man svarsorden ja och nej är ovan-
nämnda interjektioner de vanligaste känsloyttringarna i Runebergs texter enligt
Huldéns undersökning angående ca 320 000 löpord (Huldén 1985, 60). Andelen av
interjektioner i Runebergs psalmer är enligt Huldén 1,14 %. I jämförelse med
1800-talisternas sammanlagda interjektionsandel i mitt arbete, dvs 0,7 % (se tabell
21 i avsnitt 5.2), är siffran för Runeberg stor. Huldén torde tyda på hela Runebergs
psalmproduktion, alltså de psalmer han utgav i sitt Förslag till Swensk psalmbok
1857 (Hansson, 2003, 9). Enligt Huldén (Huldén 1985, 62) har Runeberg i sina
diktsamlingar med åren blivit återhållsammare med användningen av interjektio-
ner. I skaldens prosaberättelser saknas ack, o och ve nästan helt (Huldén 1985, 62).
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Kyrie eleison

Kyrie eleison, ”Herre förbarma dig”, grekiskans Κυριε ελεησον, är en grundbön
för en människa som lever i förening med Gud. Kyrielitanian avslutar tillsammans
med lovsången högmässans inledningsdel. I mitt material är kyrie eleison belagt
endast i Hartmans psalm om Babels torn där det upprepas i stroferna 1, 2 och 3.
”Se här bygges Babels torn, / slavar bär dess stenar, / där uppe glömmer man sin
bror, kyrie eleison” (PSB 1986, 589: 1).

5.5 Informerande interjektioner

Informerande interjektioner har ett meddelande innehåll. Med informerande inter-
jektioner inkluderar Josefsson (Josefsson 2005, 56) även uttryck som betyder ”jag
håller med”,”jag håller inte med” eller ”jag är tveksam”.

5.5.1 Ja, jo, nej

De oftast förekommande informerande interjektionerna i psalmer är svarsorden ja
och nej. Därtill finns det i mitt material ett belägg på jo. Svarsorden förekommer
hos alla författargrupperna och Wallin, men är vanligast hos 1900-talisterna. Det är
endast nej som är belagt i sin ursprungliga, informerande funktion. SAG (SAG 2
2000, 746) presenterar ”samtalsreglerande signaler” som sin egen kategori av
interjektioner (se avsnitt 5.1) som består av interjektioner som jaså, nåväl, okej
osv. Men även svarsorden kan enligt SAG (SAG 2 2000, 756-760) fungera som
samtalsreglerande signaler. Det är i denna funktion de vanligen förekommer i psal-
merna. I följande tre exempel bekräftar författaren med ett ja ”inriktningen på sitt
eget föregående yttrande” (jfr SAG 2 2000, 757). Geijers söndagspsalm prisar:
”Som vällukt går av blomstrens ring, En stilla andakt runt omkring Uppstiger att
dig dyrka. Ja, dig förkunnar, Herre Gud, Allt vad som anda har och ljud, Och värl-
den är din kyrka” (PSB 1819, 321: 2). I Melins självrannsakande psalm heter det:
”Ja, Jesus vill jag följa / i rättfram enkelhet, / men tappar bort hans fotspår / trots
allt jag vill och vet” (PSB 1986, 549: 1). Ett av tonsättaren Egil Hovland tillfogat
ja, hans ”bidrag till svensk psalmdiktning” (Nivenius 1991, 61) är belagt i Hall-
qvists av Bergspredikan inspirerade psalm De skall gå till den heliga staden: ”De
skall sjunga, sjunga, ja sjunga en ny, jublande sång” (PSB 1986, 172, 1–4). I ver-
serna ”Vem är det som kommer på vägen? Det lyser så grant om hans hår. / Jo, det
är ju Mästaren, Jesus / Till honom, till honom vi går” (PSB 1986, 41: 1) använder
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Hallqvist jo till att återvända till frågan ”Vem är det som kommer på vägen?” efter
anmärkningen ”Det lyser så grant om hans hår” (jfr SAG 2 2000, 758). Ett egent-
ligt svarsord utgörs av nej i Hedborns nyårspsalm: ”Skall han mig förgäta? Nej,
Han de sina glömmer ej” (PSB 1819, 407: 5). På en rad frågor i föregående strof
svarar Wallins psaltarpsalm: ”Nej, flyn I mörka tankar, Förtvivla ej, mitt bröst,
Men håll dig vid det ankar, Som är vår enda tröst” (PSB 1819, 240: 4). Även nej
används som samtalsreglerande signal. Sandell-Berg beskriver sin hemlandsläng-
tan med ”Jag är en gäst och främling Som mina fäder här, Mitt hem är ej på jorden,
Nej, ovan skyn det är” (PSB 1937, 579: 1). I Hallqvists psalm Min Frälsare lever
lyder tredje strofen: ”Ej så som man råkar / en främling på gatan / -nej, så som man
ser på en vän, / en vän man har drömt om / i nätter och dagar / och äntligen finner
igen” (PSB 1986, 313: 3). I de två sistnämnda citaten vill författarna med nej tyda
på att repliken ”tar en oväntad vändning” (jfr SAG 2 2000, 757).

5.5.2 Hell

Om hälsningsordet hell hör till gruppen ”informerande interjektioner” kan diskute-
ras. Vad Josefssons kategorier (Josefsson 2005, 56) angår anser jag dock att det
närmast skall räknas till den ovannämnda klassen. Hälsningsorden är en sällsynt-
het i psalmer, men det skönlitterära och bibliska (jfr Mt 26: 49 i 1917 års översätt-
ning) hell är belagt i 1819 och 1937 års psalmböcker. Enligt SAOB (SAOB H,
702) användes hell i äldre tid liktydigt med ”god dag”. Numera förekommer det i
bibliskt språk och poetisk stil även vardagligt och skämtsamt. Det innebär en vörd-
nadsfull hälsning med betydelsen ”var hälsad” (SAOB H 702). Detta var alltså för
över 70 år sedan. Som underordnad led kan hell ha personligt pronomen i objekts-
form. Hos Wallin förekommer ordet både med och utan detta led. I hans foster-
ländska psalm heter det: ”Hell, konung”, ”Hell dig, du Herrens smorda” och ”Hell,
landets brudgum i din skrud” (PSB 1819, 300: 1, 3).

5.5.3 Se

Som informerande interjektion betraktar jag även se. Imperativformen se i försva-
gad betydelse utan direkt kontakt med en synförnimmelse förekommer såväl i
gammal som ny psalm. Jag antar att se i sådan användning har biblisk härkomst
(jfr ιδου i Mt 28: 20). Ursprungligen har se uppmanande funktion. Det är klart att
se i psalmer oftast används i helt konkret betydelse som verbets imperativ. Så är
det t ex i Hartmans ”Vill du bli Herrens sändebud / svara med själ och mun din
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Gud: / Se, här är jag, – så sänd mig” (PSB 1986, 420: 1). En av materialets yngsta
psalmister, Bexell, sjunger sin glädje över Guds kärlek i verserna: ”Se på himlens
många fåglar / hur de flyger i Guds famn. / Se på blommorna och träden / hur de
växer ur Guds jord” (PSB 1986, 563: 1). Se inleder varje strof i föregående psalm
som avslutas med övertygandet ”Se på Jesus, han är Mänskan, / ger oss liv ur
öppen hand, / ger oss frihet, ger oss trygghet, / glädje i Guds kärleks famn” (PSB
1986, 563: 4). I Runebergs vigselpsalm ingår se i bön för att beteckna förnim-
melse: ”Gud, se i nåd till dessa två” (PSB 1937, 234: 1). 

Enligt SAOB (SAOB S 1457) används imperativformen se i mer eller mindre
interjektionell betydelse ”före ett yttrande, för att dra uppmärksamheten till detta”
och ”efter ett yttrande för att bekräfta det som utsäges”. Av tabell 21 ovan (se
avsnitt 5.2) framgår att ett utropande se förekommer hos 1800- och 1900-talisterna
samt Wallin. I psalmerna förekommer se endast före ett yttrande. Sin julpsalm
inleder Wallin med ”Se, natten flyr för dagens fröjd, Och änglars röst från himlens
höjd Det bud till fromma herdar bär, Att född den gode Herden är” (PSB 1819, 56:
1) och i hans aftonpsalm får se explanativ funktion: ”Se jag en främling är och
gäst, Som icke här min boning fäst Men fristad i ditt hägn begär Var gång en dags-
led slutad är” (PSB 1819, 432: 2). I Alins reformationspsalm öppnar se en stark
utsikt till det bestående: ”Se, jorden förbrinner, Och himlen förgår, Som blomstret
försvinner. Guds ord dock består Och evigt förbliver. Halleluja” (PSB 1937, 161:
5). Ingen omedelbar synförnimmelse har se heller i Nilssons passionspsalm som
för varje strof inleds med ”Se, vi gå upp till Jerusalem” (PSB 1937, 70).

5.6 Sammanfattning

Att använda interjektioner har utmärkt psalmlyrik genom tiderna. Andelen av
utropsorden i texter från olika århundraden varierar inte mycket. Interjektioner
används dels som självständiga, predikatlösa meningar, dels i samband med till-
talsorden. Allra vanligast är känslouttryckande interjektioner av vilka o absolut är
den oftast förekommande. Ack för sin del har med tiden mistat mycket av sin
popularitet. Den moderna tiden har kommit med en i psalmvärlden överrumplande
nykomling, hurra. De traditionella, från andra ordklasser härstammande kyrie elei-
son och halleluja är begränsat belagda, men används även i modern psalm. Av
informerande interjektioner förekommer hell främst hos Wallin. Svarsorden ja, jo
och nej är alla representerade, men av dem endast nej som egentligt svarsord.
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6 Det religiösa språket

6.1 Inledning

Psalmboksbrukarna har genom tiderna utgjort en heterogen kristen folkmassa,
såväl vitt belästa som föga läskunniga personer. Likaså genom tiderna har psalm-
boken vid sidan av begriplig religiös näring bjudit en stor del av dem på obegrip-
ligheter på vokabulärens område. Detta har gällt såväl en 1700-talist utan folkbild-
ning som en 20-hundratalist med religionens tillbakaträngande i samhällslivet som
sitt andliga öde. Enskilda ord har sin egen betydelse för identifikationspotentialen
(se Nisser 2005a, 19). I detta kapitel ska jag behandla det religiösa språket i psal-
merna. Med det avser jag ord som hör ihop med den kristna trons praktiserande,
yttre kännetecken och ideologiska innehåll (se 1.1).

Frågan om psalmen som genre, ”ett invant framställningssätt för ett visst syfte
i en viss verksamhet” (Hellspong 2007, 74), har Nyström Höög (Nyström Höög
2006, 295–296) diskuterat i sin artikel Rekontextualisering och textbearbetning:
Om psalmboken som brukstext (2006). Hon anser att som genre har psalmen inte
mycket gemensamt med lyriken. I tidigare kontext har flera psalmer varit lyrik,
men i och med att Svenska kyrkan blivit deras avsändare företräder de inte mera
enskilda författare utan den kyrka i vars psalmbok de ingår (se SOU 1985: 17 del
2, 106). Psalmer har blivit brukstexter. Med brukstexter avses texter som har prak-
tiska eller teoretiska syften i motsats till estetiska (Hellspong 2007, 13). Nyström
Höög (Nyström Höög 2006, 296) hävdar att psalmen som genre har sin främsta
funktion ”att genom användning i återkommande ritualer konstituera institutio-
nens, Svenska kyrkans, teologi och sociala gemenskap”. På stilistiska grunder kan
psalmer inte klassificeras som brukstexter (Nyström Höög 2006, 295).

Cassirer (Cassirer 2003, 96) karakteriserar religiös stil med att dess ordförråd
är ”ålderdomligt, stort, varierat”. Den har hög stilnivå och använder känsloladdade
ord. Vidare anser Cassirer (Cassirer 2003, 97) att den religiösa stilen har rikt bild-
språk och utmärks av parallellismer och lyricismer. 

Hallqvist (Hallqvist 1974, 315) har anmärkt att sekulariseringen och pluralis-
men resulterat i att språkfrågorna för kyrkan över hela världen har blivir brän-
nande. Det religiösa språket är inte mera bekant för alla. Detta har sin betydelse
även för psalmernas tillgänglighet.

Föremål för min behandling i detta kapitel utgörs endast av substantiv (se 1.1).
Till största delen gäller det substantiv som är bekanta för var och en, men även
substantiv vars betydelse en genomsnittlig psalmkonsument kanske har svårighe-
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ter att förstå. Det kan även gälla substantiv som för många låter främmande, till
och med skrämmande. Sällsamma ord kunde vara t ex rättfärdighet och försoning,
avskräckande och otrevliga t ex synd och blod. Det är sålunda substantiv som kan
få en människa att känna sig utomstående eller osäker i den psalmistiska miljön.
Att framställningar med t ex synd eller försoning undviks i nya psalmtexter har
Bexell hänvisat till (Bexell 1975, 37). Den syn på synd 1986 års psalmbok har, har
utom Bexell diskuterats av Kjell Pettersson i Svensk pastoraltidskrift (SPT 1986,
N: 4, 51). Vidare måste man lägga märke till att enskilda ord kan ha olika valör
inom olika kyrkliga traditioner och fromhetsriktningar (SOU 1985: 17 del 2, 115).
Även åldern spelar sin roll. Det som för äldre kyrkliga grupper känns naturligt kan
i en ungdomsgrupp låta främmande. I detta sammanhang hänvisar jag till Wiesel-
grens (Wieselgren 1975) undersökning. Då hon vid doktorandseminariet i nordiska
språk i Lund hösten 1974 undersökte studenternas bibliska ordkunskap var det t ex
5 % av försökspersonerna som kände till ordet kerub och 80 % som visste vad ver-
bet två betyder (Wieselgren 1975, 20).

SAG (SAG 2000 2, 8–9) skiljer ut egennamnen som en egen ordklass. Då
egennamn dock traditionellt betraktas som substantiv vill jag påpeka att jag inte
behandlar egennamn i mitt arbete. Sålunda diskuteras inte Gud och Jesus med
parallellbeteckningar som Fader, Frälsare osv. Att behandla det religiösa språket
har i viss mån varit problematiskt vad grupperingen av substantiven angår. En
annan svårighet är vilka substantiv som skall räknas med. Denna fråga gäller
främst substantiv som hör ihop med själva den kristna läran. Min motivering vid
valet av ideologiska ord framför jag nedan i avsnitt 6.7.

I min religionssociologiska pro gradu-avhandling Kaikille tilaa riittää. Uskon-
nollisuus, kirkollisuus ja nuorisoseuralaisuus Huttukylässä (HU, TF 1995)
använde jag mig av den amerikanska sociologen Charles Glocks (Glock & Stark
1966, 19–37) indelning av religiöst engagemang i fem dimensioner som ingår i
Religion and Society in Tension (Glock & Stark 1966). Han talar om trosdimen-
sion, beteendedimension, kunskapsdimension, upplevelsedimension och konse-
kvensdimension. Vid behandling av det religiösa språket i psalmer ska jag anpassa
Glocks beskrivning. Sålunda indelar jag mitt material i analysen av substantiv i
grupperna nedan. Punkterna 1, 4 och 6 grundar sig på Glocks indelning.

1. Substantiv som uttrycker religiöst beteende (Glock & Stark 1966, 28–30)

2. Substantiv som uttrycker religionens fysiska kännetecken

3. Substantiv som uttrycker religionens kyrkliga apparatur
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4. Substantiv som uttrycker religiösa upplevelser (Glock & Stark 1966, 30–32)

5. Personbeteckningar

6. Substantiv som uttrycker religionens ideologiska innehåll (Glock & Stark
1966, 23–28)

Det finns substantiv som vid sidan av sin vardagliga betydelse i vissa sammanhang
har teologiskt innehåll. Bröd är teologiskt när det syftar på oblaten, inte t ex i Wal-
lins uppmaning: ”Och vinn ditt bröd på ärligt sätt” (PSB 1819, 142: 8). Blod i
Franzéns ”Skylar trampas ner i blod” (PSB 1819, 376: 3) ingår i en rent mänsklig
våldbeskrivning. Själva substansen är det fråga om även när det gäller det blod
som på korset göt ut. Blod är synnerligen ofta belagt i psalmer och som väsentlig
del i påskveckans händelser måste det betraktas som teologisk term. Olofssons
aftonpsalm ber: ”För Kristi skull och blodet som han gjutit / låt mina brister av din
glömska höljas” (PSB 1986, 511: 2). Likaså i aftonpsalmen heter det hos Rune-
berg: ”För Jesu blod, som flutit, Tillgiv vad jag har brutit” (PSB 1937, 448: 3).
Åströms beskrivning av Jesus levnad bestyrker: ”Kärleksblodet ur ditt hjärta Rann
för mig på korset ned” (PSB 1819, 74: 6). Det för lestadianerna typiska övertygan-
det bjuder Widmark på i ”I tro under himmelens skyar” med ”Vår saliga förviss-
ning, vårt fäste och vårt mod / är syndernas förlåtelse i Kristi namn och blod” (PSB
1986, 228: 4). Teologisk betydelse har blod givetvis också på tal om nattvardsme-
del.

Rike har sin profana betydelse i Runstedts söndagspsalm om kyrkan: ”Oss alla
lär i hennes famn Bekänna rätt ditt stora namn. Från land och folk och rike Din
Ande aldrig vike” (PSB 1937, 204: 5). Oftast avser rike i psalmer Guds rike.

Det finns också ord som jämte sitt religiösa innehåll används även i fysisk
betydelse. Sålunda har t ex himlen i Franzéns ”O samvete, o röst av Gud, Som
himlens stjärnor lagens bud Oss lysa evigt klara” (PSB 1819, 143: 2) och i Bexells
”Se på himlens många fåglar / hur de flyger i Guds famn” (PSB 1986, 563: 1) en
helt konkret betydelse.

Till skillnad från behandlingen av adjektiv i kapitel 3–4 har jag inte räknat
antalet religiösa ord systematiskt. I stället har jag använt det förefintliga materialet,
dvs Dahlbys Psalmbokskonkordans (1942), G. Gellerstams och M. Gellerstams
Ord och fras i psalmboken (1977) samt Konkordans till den svenska psalmboken
(1991) av vilka de två första publikationerna gäller 1937 års psalmbok och den
sista 1986 års psalmer. Nackdelen med att använda konkordansmaterial är att jag
med undantag av Wallin inte haft till mitt förfogande uppgifter för enskilda psal-
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misters del. Vid behov har jag även i detta kapitel själv beräknat frekvenserna för
att få de behövliga uppgifterna.

6.2 Substantiv som uttrycker religiöst beteende

Med beteendedimension avser Glock (Glock & Stark 1966, 28–30) den rituella
sidan av ens religiösa engagemang, deltagandet i gudstjänster och nattvardsfirande
samt det privata troslivet som bön och läsning av Bibel.

Hos alla psalmistgrupper är bön det vanligaste ritualuttryckande ordet. ...”så
länge bönen öppnar vägar mot din verklighet, / så stiger vår lovsång till dig, Gud”
(PSB 1986, 602: 2), övertygar en av materialets yngsta författare, Harling. Lika
säker är den näst äldstes, Åströms, förkunnelse ”Här hulpna likars böner Av Gud
du hörda röner” (PSB 1819, 39: 4). I äldre psalmer förekommer sammansättningar
som Wallins bönesång (PSB 1819, 1: 4). Utom på flera ställen hos honom före-
kommer böneljud hos Ödmann (PSB 1819, 384; 10) och Sandell-Berg (PSB 1937,
217: 3). Franzén undrar om Guds himmel skall ”slutas för vår böneröst” (PSB
1819, 44: 6). Wallin byter sin sista aftonbön ”I en himmelsk lovsång” (PSB 1819,
275: 8) och även Hartman ber förbönen omsluta himmel och jord (PSB 1986, 62:
5).

Angående offentligt religiöst beteende, dvs handling som kan observeras av
andra, är det att lägga märke till att ordet gudstjänst sällan förekommer i psalmer. I
mitt material finns egentligen inte ett enda exempel på det konkreta söndagsmötet.
I tilläggsdelen till 1819 års psalmbok förekommer ordet i Wallins psalm med epi-
tetet ”Vid helgmålsringningen” (PSB 1921: 652: 8). Den nytestamentliga under-
visningen (Jak 1: 27, 1917 års övers.) om den riktiga gudstjänsten syns i Söder-
bergs ”Att ge faderlösa stöd, Änkors sorg ej glömma […] Det är inför Herren Gud
Gudstjänst obefläckad” (PSB 1937, 240: 2) och i Hellströms ”och låter vårt liv bli
en gudstjänst på jorden, / en tjänst i bön” (PSB 1986, 85: 2). Kunde man tänka sig
att gudstjänst som ord är alltför institutionellt och därför svårt att behandla i poe-
tisk text?

Sakramenten har i psalmböckerna med tiden ägnats allt mera utrymme. Där
antalet särskilt nämnda dop- och nattvardspsalmer i 1819 års psalmbok var 14 är
deras antal i den nu gällande psalmboken 32. Själva ordet sakrament förekommer i
mitt material endast i Evers ”Han är i ordets ljus, i sakramentens tröst, Av malmen
bärs hans bud, i psalmen hörs hans röst” (PSB 1937, 164: 2). Begreppen som syf-
tar på nådemedlen förekommer även i psalmer som inte är placerade i avdelning-
arna sakrament. Så heter det i Frostensons barnpsalm: ”Innan vi var födda / visste
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Gud vårt namn, / och i dopet tog han / upp oss i sin famn” (PSB 1986, 342: 5).
Wallins omvändelsepsalm ber: ”Mig nådig och barmhärtig var, Du som din natt-
vard tillrett har” (PSB 1819, 184: 2).

Ordet dop har flera belägg hos 1900-talisterna än hos äldre psalmister, vilket
givetvis beror på det ökade antalet doppsalmer. Det har parallellformen döpelse
som används t ex av Hartman i döpelsens hav (PSB 1986, 62: 3) och Alin i döpel-
sens bad (PSB 1937, 161: 3). Annars har dop inte omskrivningar som nattvard
nedan. I stället ingår dop såsom nattvard nedan i en del metaforer som i synnerhet
äldre psalmister gärna använder. Följande bilder är belagda: Söderbergs dopets bad
(PSB 1937, 171: 1), Alins dopets helga bad (PSB 1937, 229: 1), Evers dopets källa
(PSB 1937, 164: 3), Åströms dopets flod (PSB 1819, 126: 2), antagligen ett arv av
Wallin (PSB 1819, 149: 2) eller tvärtom.

Hedborn skriver i sin nattvardspsalm: ”Och när du nattvard hålla vill, Ditt
hjärta jag mig tryggar till” (PSB 1819, 158: 15). Som jag ovan konstaterat erbjuder
nattvard en rikare samling av omskrivningar och bilder än dop. Därför förekom-
mer själva nattvard mera sällan. Vanliga är sammansättningar som nattvardsbord
hos Widmark (PSB 1986, 228: 2) och Söderberg (PSB 1937, 171: 1) samt natt-
vardssal hos Alin (PSB 1937, 202: 3).

Det närmaste ersättande uttrycket till nattvard är måltid. ”Till Guds måltid är
du bjuden” (PSB 1986, 394: 1) lovar Frostensons nattvardspsalm. Jonson betonar
gemenskapen i ”måltid delad med alla” (PSB 1986, 398: 1). Vid omskrivandet av
nattvard använder 1900-talisterna helst beteckningar på sakramentmedlen medan
altaret för äldre psalmister utgör det metonymiska alternativet. ”Vi samlas kring
vin och bröd” (PSB 1986, 617: 2) står det i Hallqvists pilgrimspsalm. Bröd och vin
kan också innebära en anspelning på det ursprungliga skeendet Mästaren och lär-
jungar emellan som i Hartmans påskpsalm: ”Brödet bryts och vinet delas” (PSB
1986, 153: 3). Jesus sista kväll med lärjungarna beskrivs även i Hedborns ”Ditt
hjärta jag mig tryggar till, Liksom Johannes vid ditt sköt` Om natten, då du brödet
bröt” (PSB 1819, 158: 15).

Altarbordet där nattvard delas har ofta kommit att beskriva själva handlingen.
Runstedt målar söndagens morgon som följande: ”Så skön en väg ej finns på jord,
Som när vi med varandra Till samma Herrens hus och bord I Andens enhet
vandra” (PSB 1937, 204: 1). Ungdomens första nattvardsgång tillägnar Franzén
verserna ”Och bered mig med ditt ord Till den stund, som snart är inne, Då jag
framgår till ditt bord” (PSB 1819, 352: 1). I synnerhet 1700-talisterna kan betona
nattvardens vikt med ett tillagt attribut som i nådens bord t ex hos Ödmann (PSB
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1819, 320: 6) och Wallin (PSB 1819, 114: 3) och ditt helga bord hos Hedborn
(PSB 1819, 158: 12).

Enligt instiftelseorden ingår Kristus kropp och blod i vissa psalmer från olika
århundraden. I den wallinska psalmboken uppmanar Franzén: ”Tag, det är min
lekamen; Och tag, det är mitt blod” (PSB 1819, 150: 2) och Wallin själv fastställer:
”Den dryck och spis, som henne när, Ditt blod och din lekamen är” (PSB 1819,
153: 8) där hon hänvisar till en själ. I 1986 års psalmbok heter det hos Frostenson:
”Här din kropp, o Jesus, / och ditt blod oss ger / glädjen vi behöver” (PSB 1986,
395: 2). Enligt den nya handboken har lekamen bytts ut mot kropp (PSB 1986
1997, 1225), vilket även psalmister tagit hänsyn till. Det är dock att märka att
Franzéns lekamen även i den nya psalmboken bevarats medan hela strofen med
Wallins lekamen slopats i psalmens nuvarande form.

Vin ersätts ofta med kalk. Denna omskrivning är lika bekant för alla psalmist-
grupperna. I en av sina nattvardspsalmer hävdar Frostenson: ”Ett är brödet, tillhör
alla. / En är kalken, som oss skänker / hans försoning utan gränser” (PSB 1986,
394: 3). I en trettondagspsalm skriver han om kalkens vin (PSB 1986, 436: 2).
Hartman avslutar sin hela kristendomen omfamnande psalm med ”O, lyft i vår
söndrings och vilsenhets natt / försoningens kalk” (PSB 1986, 62: 6). Kalk före-
kommer i psalmer också i symbolisk betydelse. Det nytestamentliga lidandets kalk
(Mt 20: 22, 26: 39, 42) skymtar bakom Nilssons ”Vem går att med Herren vaka
Och, såsom vår himmelske Fader vill, Den smärtfyllda kalken smaka” (PSB 1937,
70: 2). Samma tanke, tillsatt med en anspelning på bröllopet i Kana (Joh 2: 1–11)
finns i Wallins ”Om än till sista droppen ut Jag sorgens kalk skall tömma, Du åt din
vän dock vill till slut Det goda vinet gömma” (PSB 1819, 237: 4). I den sistnämn-
des psalm ”för ett ungt fruntimmer” skildras den för en ung kvinna behövliga blid-
heten med ”Hennes hand åt den som lider, Tröstekalken vänligt räcke” (PSB 1819,
351: 5).

1700-talisterna beskriver nattvardselementen färgrikare. Hedborns beteck-
ningar är himmelsk tröstedryck och himmelskt bröd (PSB 1819, 158: 12, 13).
Denna himmelska tröstedryck får man i 1986 års psalmbok bearbetat dricka ur
livets brunn (PSB 1986, 391: 7).

6.3 Substantiv som uttrycker religionens fysiska kännetecken

En religion karakteriseras vanligen med en rad yttre kännetecken som anknyter till
dess rituella och ideologiska innehåll. Sådana kännetecken är bl a platser för kul-
ten och deras inredningar, bilder samt heliga föremål som används vid ritualerna.
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Psalmsång utgör en väsentlig del av den evangeliska gudstjänsten. I det följande
presenterar jag benämningar på religionens fysiska kännetecken som ingår i mitt
psalmmaterial.

6.3.1 Anläggningar

Plats för kulten, kyrka, är de kristnas förnämsta synliga attribut. Det har inte heller
psalmister glömt. Wallins mäktiga ingångspsalm i 1819 års psalmbok kungör:
”Kom, Israel, att dyrka Din Gud på varje tid och ort, Men blive dig hans kyrka Ett
heligt rum och himlens port” (PSB 1819, 1: 6). Kyndelsmässodagen beskriver
Norberg: ”Jungfu Maria, jungfru Maria / Min Herres mor, / vandrade varligt med
barnet i famnen / till kyrkans kor” (PSB 1986, 479: 1). Att ersätta det sakliga kyrka
med ett mera högtidligt tempel är vanligt hos alla psalmistgrupperna. I själva ver-
ket används tempel vida oftare till att beteckna det fysiska rummet för kult än
kyrka. Ödmanns psalm till nattvardsungdomen kommer med önskan: ”Då till him-
melsk glädje röras Dessa frälsta barnens bröst, Må ifrån ditt tempel höras Allas vår
förenta röst” (PSB 1819, 356: 6). Nilssons skördepsalm försäkrar: ”Innan jag ropat
om nåd, är han redo att svara. Saligt det är i hans heliga tempel att vara” (PSB
1937, 498: 4). Tempel är inte heller obekant för 1900-talisterna. Den i föregående
stycke citerade kyndelsmässopsalmen av Norberg avslutas med ”Evigt det ljus
som jungfru Maria / till templet bar, / lyser för folket som vandrar i mörkret / med
låga klar” (PSB 1986, 479: 3).

För 1900-talisterna räcker det med kyrka och tempel. Ju äldre psalmister det
gäller, desto flera blir de synonyma uttrycken. Runebergs helgpsalm inleds med
”Hur ljuvt det är att komma Till Herrens tempelgård” (PSB 1937, 210: 1). Tempel-
gård gynnas även av Eklund (PSB 1937, 329: 2, 531: 5) och Söderberg (PSB 1937,
171: 1). Ödmann har helga gårdar (PSB 1819, 318: 1), Wallin Herrens helga gård
(PSB 1819, 326: 4), Franzén och Runstedt Herrens hus (PSB 1819, 323: 1, 1937,
204: 1). Det genom äldre bibelöversättningar bekanta helgedom var i flitigt bruk
hos 1700- och 1800-talisterna. Om den kristna kyrkan diktar Söderberg: ”Än i hel-
gedomens famn Samlar Jesu Kristi namn En gemenskap omkring ordet, Dopets
bad och nattvardsbordet” (PSB 1937, 171: 1). Till en över sina synder ångrande
lovar Wallin: ”Benådad, lugnad, frälst och from Han mättas i din helgedom Av
dina rika håvor” (PSB 1819, 401: 2). Hos 1900-talisterna har helgedomen inte
något belägg.

Kyrka, tempel och helgedom förekommer hos alla psalmistgrupperna även i
abstrakt betydelse. Då syftar kyrka på den kristna kyrkan som gemenskap, tros-
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samfund. Psalmernas kyrka har oftast denna funktion. Jesus levnad skildrar Wal-
lin: ”Hans kyrka i sitt frö så späd, Skall varda lik ett skuggrikt träd” (PSB 1819, 56:
4). Alin fröjdas i reformationspsalmen: ”Men sanningens grunder Orubbliga stå.
Guds kyrka sig gläder. Halleluja” (PSB 1937, 161: 1). I Jonsons nattvardspsalm
heter det: ”Kyrkan är vi, lever i världen, / hopp och glädje att ge” (PSB 1986, 398:
3). När tempel används i bildlig betydelse gäller det Korinthierbrevets undervis-
ning (1 Kor 3: 16, 1 Kor 6: 19). Hos Frostenson heter det: ”O Guds Ande, hör oss,
gör oss / till det tempel där du bor” (PSB 1986, 367: 3). Ödmanns psalm efter pre-
dikan ber: ”Värdes du vårt bröst uppliva, Att det må ditt tempel bliva” (PSB 1819,
331: 2). Bland Wallins önskemål för ”ett ungt fruntimmer” finns ett som lyder:
”Kvinnans hjärta templet vare, där din kärlek renast lågar” (PSB 1819, 351: 5).
Även helgedom används bildligt. I sin psalm ”för en hustru som skall kyrkotagas”
låter Franzén denna avsluta sin bön med ”Låt mig göra, vis och from, Av mitt hus
din helgedom” (PSB 1819, 368: 5).

Att placera det centrala i den kristna tron, korset, i grupperingen av ord med
teologiskt innehåll är svårt. Mitt avgörande att låta det ingå i samma kategori som
kyrka kan diskuteras. Tungt och resligt och för mänsklig hand konstruerat kan kors
i varje fall betraktas som anläggning. Genom århundraden är kors självfallet när-
varande i psalmer om Jesus liv och händelserna på Golgota. Vägen dit beskrivs i
Hallqvists ”Han gick den svåra vägen. / Han bar sitt eget kors” (PSB 1986, 442: 3).
Geijer inleder varje strof i sin psalm om Jesus lidande med ”Du bar ditt kors”
(PSB 1819, 89: 1–4). Nilsson tar församlingen med i sin passionspsalm: ”Se, vi gå
upp till Jerusalem, Till Frälsarens kors och pina” (PSB 1937, 70: 3). Själva den tra-
giska långfredagskatastrofen är med i Frostensons ”Rest mot himlen korset står /
där Guds hjärta blöder” och ”Korset överskriften bar / där hans skuld man skrivit”
(PSB 1986, 457: 1–2). Golgota har Wallin för ögonen i ”Tänk på honom som var
frestad Såsom du i alla stycken, Honom som, vid korset fästad, Drack för dig den
bittra drycken” (PSB 1819, 294: 3). Vid lidandet dröjer även Runeberg i psalmen
vars tre strofer han inleder med ”Han på korset, han allena” (PSB 1937, 82: 1, 3,
6).

Kors används i psalmer även symboliskt. Att bära sitt kors har blivit en
bevingad bild. Den används redan av Jesus (Mt 16: 24, Lk 14: 27). Synnerligen
ofta är den belagd hos Wallin. ”En fattig yngling” låter han be: ”Hjälp mig till
döden bära Med kraft av Jesu blod En kristens namn med ära, Hans kors med tåla-
mod” (PSB 1819, 350: 6). Samma bild har Franzén i ”Tag ditt kors och följ hans
spår” (PSB 1819, 127: 3) samt Åström i ”Jesu, lär ock mig att bära Korset villigt,
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dig till ära” (PSB 1819, 126: 7). Trots att bilden fortfarande är levande har den inte
hittat sin väg till 1900-talisternas psalmer.

6.3.2 Utrustning

Den kyrkliga utrustningen ingår i psalmer från alla de aktuella århundradena, men
den har inte någon större roll i dem. I föregående avsnitt har jag citerat Norbergs
vers där jungfru Maria ”vandrade varligt med barnet i famnen / till kyrkans kor”
(PSB 1986, 479: 1). Altaret är belagt hos Ödmann (PSB 1819, 356: 1) och Hart-
man (PSB 1986, 166: 3). Altarbordet har Alin (PSB 1937, 229: 3) samt Frostenson
(t ex PSB 1986, 73: 1). I hans ”Du gör oss till ett med varandra / kring altarets
rund (PSB 1986, 393; 3) betonas kommunionens väsen. Wallin har nådens altarfot
(PSB 1819, 285: 3). På söndagens morgon ljuder tempelklockorna hos Runstedt
(PSB 1937, 204: 2). Gud i kyrkans bänk ingår i Hallqvists intensiva ”Om jag ej
förstår ett enda grand / av din högtid, kom då som musik, / eller sitt i bänken – håll
min hand” (PSB 1986, 532: 2). I samband med religiöst beteende ovan i avsnitt 6.2
har jag diskuterat kalk.

6.4 Substantiv som uttrycker den kyrkliga apparaturen

Psalmernas motiv består ofta av det praktiska livet i kyrkan och församlingen. Det
finns psalmer som handlar om installationer samt församlingens och kyrkoårets
högtider. I detta avsnitt behandlar jag substantiv som anknyter till dem.

6.4.1 Ämbete och organisation

Den kyrkliga apparaturen är föga representerad i psalmer. De två äldre psalmböck-
erna i mitt material har speciella rubriker för präst- och biskopsämbete, men ändå
finns det ett enda präst i de behandlade psalmerna. Det är i Franzéns adventspsalm
där han beklagar: ”Jerusalem är öde, Dess tempel fallit ner, Dess präster äro döde,
Dess spira är ej mer” (PSB 1819, 53: 7). En omskrivning till präst har Ödmann i
sin psalm angående prästval i bönen: ”Hör i dag ett folk begära Sig en herde av din
nåd” (PSB 1819, 318: 1).

SAOB (SAOB F 3118) ger till församling följande religiösa betydelser: 1.
”Till gudstjänst församlad menighet”, 2.” Den allmänna församlingen, den all-
männa gudstjänsten”, 3. ”Möteslokal för hållande av gudstjänst”, 4. ”Samling av
personer som i religiöst hänseende äro sammanslutna till en enhet”, 5. ”Samfund
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vars uppgift är gemensam religionsövning”, 6. ”Kyrka”, ”vanligen liktydigt med
de heligas samfund”. Ovan i avsnitt 6.3.1 har jag diskuterat kyrkan i betydelsen
trossamfund. I samma syfte används församling i psalmer. Ödmanns psalm angå-
ende prästval inleds med ”Du som din församling vårdar” (PSB 1819, 318: 1). I
sina söndagskontemplationer bekräftar Runstedt: ”Fast Guds församling bristfull
är Och ingen ren där finnes Dock Herren har sin vingård kär, Och sitt förbund han
minnes” (PSB 1937, 204: 3). I hela mitt material ingår ett enda fall där församling
kan tänkas avse en lokalförsamling. Det gäller 1900-talisten Frostensons fastlags-
psalm med bönen ”Bered ett rum, en rymd för dig / i vår församling och vårt liv”
(PSB 1986, 438: 4).

Kristenhet omfattar hela den kristna världen. Ordet förekommer i följande ver-
ser hos Wallin: ”Statt upp, var ljus, o mänsklighet! Ditt namn skall vara kristenhet”
(PSB 1819, 56: 7). Hedborns Höga majestät förkunnar: ”Kor av fromma röster
skallar: Dig helig, helig, helig kallar Din helga hjord, din kristenhet” (PSB 1819, 3:
6). Trots att 1986 års psalmbok är ekumeniskt präglad ryms kristenhet bland dess
nya psalmer endast i en från tyskan översatt julsång.

6.4.2 Kyrkans och församlingens högtider

Kyrkoårets högtider har ägnats en hel del psalmer. Därför är det överraskande att
namnen på högtiderna är sällan belagda i psalmböckerna. Till exempel Wallins
mäktiga julpsalmer Var hälsad, sköna morgonstund (PSB 1819, 55) och Se, natten
flyr för dagens fröjd (PSB 1819, 56) har inget jul explicit. Som rubrik till en
psalmavdelning är advent belagt först i 1937 års psalmbok. År 1819 hette det Jesu
anträde till sitt medlarkall. För de enskilda psalmisternas del är det endast hos
Melin som namnet på advent förekommer: ”Advent är väntan på Kristus: / Kom
Herre, kom hit i tid” (PSB 1986, 609: 3).

Jul har den kristna församlingen sjungit om åtmistone sedan Ambrosius Veni
redemptor gentium (se ovan avsnitt 2.1). Som ord förekommer jul i psalmboken
riktigt först 1986. Innan dess var ordet belagt i Oterdahls Jesuspsalm där det finns
två gånger. Psalmen inleds: ”När Jesusbarnet låg en gång På krubbans halm, vid
änglars sång, Då tände Gud i himlens hus Den första julens stora ljus” (PSB 1937,
516: 1). Utom denna och de ovannämnda julpsalmerna av Wallin hör ingen annan
av de 25 julsångerna i den nya psalmboken till mitt material. Annars är det
antingen gamla, till och med från medeltiden härstammande utländska psalmer.
Emmy Köhlers (f. 1858) Nu tändas tusen juleljus diskuterar jag inte därför att jag
ur den aktuella psalmboken endast behandlar 1900-talisternas produktion. 
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Enligt psalmkonkordanserna är påsk den kyrkliga högtid som oftast förekom-
mer i psalmer. Av de 1700- och 1800-författare som mitt arbete omfattar är påsk
dock endast belagt hos Liedgren. Det gäller emellertid ingen påskpsalm där han
skriver: ”Där vi än i ångest höra Ovisst mummel nå vårt öra, Helgmålsringning
ljuda skall: Genom ljusa Valv skall brusa Påskkoralers jubelsvall” (PSB 1937,
305: 4). I 1986 års psalmbok hör båda påskbeläggen till Frostenson. ”Ur Golgata-
mörkret, i påskdagens sol / han kommer. Han är i dem båda” (PSB 1986, 601: 3)
beskrivs Kristus roll i mörkret och uppståndelsen. I avdelningen ”Fastan” ingår
Frostensons bön ”Bered oss nu i fastans tid / att Kristi påsk vår påsk kan bli” (PSB
1986, 438: 4).

Påskcirkeln inleds med fastan som är med även i Nilssons ”Se, vi gå upp till
Jerusalem I heliga fastetider” (PSB 1937, 70: 1). För det enda pingst i mitt material
svarar Frostenson: ”och hjärtan tänds i pingstens eld / och språken smälts ihop”
(PSB 1986, 377: 4), heter det i hans psalm i avdelningen ”Ordet”. De egentliga
pingstpsalmerna saknar namnet på den aktuella helgen.

Budet om den sjunde dagen som vilodag gav Gud redan i skapelsen (1 Mos 1:
31). Det från hebreiskan härstammande bibliska sabbat är även psalmbokens
benämning på vilodagen. ”Den sjunde dag han helgat har Att Herrens sabbat heta”
(PSB 1819, 282: 6) påminner Wallin. Hedborn i sin tur beskriver dagen före helg
med ”När solen bortom bergen ilar Och bådar sjätte dagens kväll, Går dagakarlen
hem och vilar Till Herrens sabbat i sitt tjäll” (PSB 1819, 243: 6). Ödmann ger sab-
baten en symbolisk betydelse i ”Du som låtit oss din lag Ren och helig här för-
klara, Giv, att ock vår arbetsdag Må en själens sabbat vara” (PSB 1819, 331: 2).
Sabbat ingår även i vissa sammansättningar. Wallin har sabbatsvila (PSB 1819,
212: 4), han och Nilsson har sabbatsstunder (PSB 1819, 1:6, 1937, 47: 3) och Gei-
jer sabbatsdag (PSB 1819, 321: 4). Sabbatsfrid är belagt hos Söderberg (PSB
1937, 171: 3), Topelius (PSB 1937, 480: 2) och Hildebrand (1986, 418: 4). Den
sistnämnda är den enda 1900-talist som använder det gamla ordet. I bearbetningar
har 1986 års psalmbok bevarat de tidigare generationernas sabbater. Söndag har
fått plats i psalmer endast i rubriker i 1937 års psalmbok. I Kyrkovisor för barn
(1960) som på sätt och vis utgör grunden för den nya psalmen diktar Frostenson
om söndag (KV 755: 1–4) som skapelsens och uppståndelsens dag samt dagen för
kyrkans födelse. Norberg går igenom stilla veckans dagar en efter en vid namnet
(KV 733). Ingendera av dessa psalmer har dock blivit antagen i 1986 års psalm-
bok.
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6.4.3 Ordet

I begynnelsen fanns Ordet. Utöver sakramenten utgörs nådemedlen av ordet.
Psalmdiktningen bygger på Guds ord, det som står skrivet i Bibeln. Om ord säger
SAOB (SAOB O 1102): ”I sht relig. i sg. l. (numera bl. mera tillf.) pl., om Guds i
ord” […] ” uppenbarade vilja (befallningar, löften osv.) i sht sådan denna framträ-
der i bibeln l. i Jesu yttranden l. i Nya testamentet”. Själva Bibel är belagt i mitt
material endast en gång. Enligt 1937 och 1986 års psalmbokskonkordanser
(Dahlby 1942, 35, Konkordans till den svenska psalmboken 1991, 25) har ordet
bara detta förekomstställe i den svenska psalmen. Det gäller Eklunds pingstpsalm
där det sägs: ”Oförgänglig sanning strålar Än i dag från bibelns blad” (PSB 1937,
130: 2). Skrift som ofta utgör synonym till Bibel kan uppfattas i denna funktion då
Franzén inleder sin påskpsalm med ”Vad ljus över griften! Han lever, o fröjd! Full-
komnad är skriften, O salighets höjd” (PSB 1819, 102: 1). Evangelium förekom-
mer hos Wallin och vissa 1900-talister. Om Guds ord diktar Wallin: ”Men av ditt
evangelium Går ljuset upp i mörkrets rum” (PSB 1819, 145: 2). Lindgren avslutar
sin meditativa psalm för varje strof med ”Det är det nya livets stämma, / Guds kär-
leks evangelium” (PSB 1986, 208: 1–3). Psalmer vågar psalmisterna nämna
oftare. Alltid kan man inte sluta sig till om det är fråga om Psaltaren eller psalmbo-
ken. ”Han kommer i sin kyrka Vid psalmers lov och fröjdeljud” (PSB 1937, 47: 1)
heter begynnelseverserna i Nilssons adventspsalm. Böndagsstämningen beskriver
Runstedt med ”Där helgedomen öppen står, Dit folket upp till högtid går, Där
grönska fridens palmer, Där sjungas lovets psalmer” (PSB 1937, 204: 2). Psalm
ingår också i några sammansättningar som botpsalm (PSB 1819, 403: 1) och lov-
psalm (PSB 1819, 1: 7) hos Wallin samt sommarpsalm hos Martinson (PSB 1986,
202: 2).

Enligt den frekvensordnade ordlistan (Gellerstam & Gellerstam, 1977, 44) är
ord i 1937 års psalmbok det sextonde vanligaste substantivet i ordning. Det är lika
populärt i den nya som i den gamla psalmen. Guds ord som nådens medel betonar
Wallin med ”Vi lova dig, o store Gud! Med makt och ära går ditt bud, Ditt helga
ord, Kring himlar och kring jord” (PSB 1819, 139: 1). Ordets oförgänglighet över-
tygas i Runebergs ”Det tärs av ålder ej och tid, Om den ock evigt räckte. Det går
med samma kraft och frid Från släkte och till släkte. Guds ord förblir i evighet,
När annat allt har farit” (PSB 1937, 172: 3). Franzén prisar skapelsens ord med
”Lov ske ditt ord i tiden, Som bjöd, att ljuset är!” (PSB 1819, 419: 2). Att det
materiella inte räcker till för en människa hävdar Nilsson bibelenligt (5 Mos 8: 3,
Mt 4: 4) i pingstpsalmen ”Mänskan ej lever blott av bröd, Henne Guds ord måste
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nära” (PSB 1937, 129: 2). Utom Guds ord framhåller psalmisterna Jesus ord. Jesus
undervisning (t ex Mt 19: 19) ingår i Frostensons ”O Jesus, frigör med ditt ord /
den bundna kraft som i oss bor, / att dig vi tjänar, dig vi ser / i dem vi är tillsam-
mans med” (PSB 1986, 438: 3). Att analysera alla de innehåll som ord i psalmdikt-
ning har skulle kräva sin egen avhandling. I detta sammanhang vill jag dock pre-
sentera en betydelse till.

Förutom att ord i psalmer används till att uttrycka Guds vilja och avsikt för
människan tyder det på inkarnationen sådan den skildras i prologen till Johannes
evangelium (Joh 1: 1–5). I en av sina adventspsalmer ber Franzén: ”Jesu, lär mig
rätt betrakta Ordet, som blev kött i dig” (PSB 1819, 48: 1). Hallberg låter ängeln
Gabriel tilltala jungfru Maria med ”Det ord som var av evighet / skall nu bli män-
niska” (PSB 1986, 164: 2). Harlings lovsång övertygar: ”Så länge ljuset skingrar
mörkret när ordet i dag blir kött, / så länge människan har värde och liv blir åter-
fött” (PSB 1986, 602: 5).

Till betydelsen nära besläktad med ord är bud. Allmännast använder psalmför-
fattare det till att beteckna Guds tio bud. Så heter det i Alins reformationspsalm:
”Upp, Sion, att prisa Och lova din Gud Och hörsamhet visa Hans heliga bud” (PSB
1937, 161: 5). Bud förekommer också som synonym till budskap som i Nilssons ”I
makt utan like är Herren vår Gud. All skapelsens rike Förkunnar hans bud” (PSB
1937, 248: 1). Wallin förkunnar julens evangelium med ”Se, natten flyr för dagens
fröjd, Och änglars röst från himlens höjd Det bud till fromma herdar bär, Att född
den gode Herden är” (PSB 1819, 56: 1). Den kristna kyrkan beskriver Evers i
”Därinne Anden bor. Han steg i lågor neder; Med honom livets eld från själ till själ
sig breder. Han är i ordets ljus, i sakramentens tröst, Av malmen bärs hans bud, i
psalmen hörs hans röst” (PSB 1937, 164: 2). Inbjudan innebär bud t ex i Hedborns
nattvardspsalm: ”Jag hörde rösten av ditt bud Och följde nådens glada ljud” (PSB
1819, 158: 2).

6.5 Substantiv som uttrycker religiösa upplevelser

Upplevelsedimensionen innebär enligt Glock (Glock & Stark 1966, 30-32) att reli-
giösa upplevelser är sådana upplevelser där man har en känsla av att på något sätt
känna Guds närvaro. Detta kan innebära ett möte eller känsla av kontakt med ett
transcendent väsen, ett väsen som kan företräda en god eller ond kraft. Det är inte
möjligt att i psalmer spåra upp enskilda ord som avspeglar människans erfarenhet
om Guds närvaro. I stället finns det erinringar om ovannämnda goda och onda
krafter.
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Änglar  (gr αγγελοι ) är belagda hos alla psalmistgrupper. I Wallins psaltar-
psalm heter det: ”På all din stig Guds änglar skola följa dig” (PSB 1819, 225: 3).
Om den nyfödde Jesus på krubbans strå diktar Geijer: ”Du bådades av stjärnors
gång, Du prisades av änglars sång” (PSB 1819, 72: 1). Liedgrens doppsalm för-
säkrar: ”Aldrig du ditt verk förgäter, Du förgäter ej de små: Deras änglar när dig
stå” (PSB 1937, 186: 1). Änglar är alltid närvarande när något betydelsefullt är på
gång. Påskmorgonens stämning skildrar Hartmans psalm: ”Men det ljus / som kom
från stenen / blev som tusende solar, / bländande och genomlysta / såg vi Guds
ängel” (PSB 1986, 462: 4). Som himmelskt sändebud har ängel även en negativ
roll hos Wallin i ”Dödsängeln svävar allt omkring Och över världen ropar ut:
Fåfänglighet! Fåfänglighet!” (PSB 1819, 391: 1). Ibland rör sig änglar i mängder
som i Runebergs aftonpsalm: ”När mina sinnen alla I vila sammanfalla, Då låt din
änglaskara Min vakt och hägnad vara” (PSB 1937, 448: 4).

Sin egen, från den medeltida kyrkosången härstammande grupp utgör keruber
och serafer. Keruber som förekommer på många ställen i Bibeln hör till Guds allra
närmaste omgivning (BUB 1972, 562). De beskrivs ha människans intelligens, tju-
rens dragkraft, lejonets styrka och örnens snabbhet. Seraferna är mera obestämda.
De har händer och fötter och människans stämma (BUB 1972, 914). Seraferna är
belagda i Bibeln endast en gång, i Jesajas kallelsesyn (Jes 6: 2–7). I psalmer före-
kommer keruber och serafer ofta parvis och i hebreisk pluralform som i Åströms
”Från stoftets grand till kerubim, Från smärsta frö till serafim, I allt din kraft sig
gjuter” (PSB 1819, 27: 4). Överhuvud hör dessa varelser till 1700-talspsalmen. Ett
par övergivna serafer vistas dock i de senare psalmböckerna. ”Med serafer alla Vi
ditt namn åkalla Och i stoftet falla” (PSB 1937, 202: 1), heter det i Gabrielssons
nattvardspsalm. Hartman inleder sin missionspsalm med ”Herren, vår Gud har rest
sin tron / högt bland serafer och änglar” (PSB 1986, 420: 1). Bearbetningarna i
1986 års psalmbok har bevarat Wallins och de medeltida kerubim och serafim (t ex
PSB 1986, 1: 2).

Satans roll i psalmen har minskat. Där det enligt konkordansen (Dahlby 1942,
336) är belagt 39 gånger i 1937 års psalmbok är beläggen i 1986 års psalmbok
endast 12 (Konkordans till Den svenska psalmboken 1991, 216). I mitt material
förekommer satan sällan. I 1937 års psalmbok påträffas dock hos Beskow på tal
om de yttersta tingen ett fall: ”Han kommer, han kommer, den dag, som vi bida,
Den ljusaste dag, som i världen har grytt, Då Herren allsmäktig allena regerar Och
satan och synd för hans anlete flytt” (PSB 1937, 593: 3). Hedborn jämrar sig i
1819 års psalmbok med ”Jag usle är i synder snärd, Mig haver satan, kött och
värld Så grymt bedragit, arma barn” (PSB 1819, 158: 3). I det att den ursprungliga
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18 strofer långa psalmen i 1937 års psalmbok stympats till 12 strofer har också
satan försvunnit. Satan (och helvete) i psalmer har Sarelin (Sarelin 1998, 73) dis-
kuterat. Användningen av dessa substantiv i psalmer ville den finlandssvenska
1975 års psalmbokskommittén utmönstra för att ”orden i vardagslivet begagnas
som kraftuttryck i ovårdat språk” (Sarelin 1998, 73). I 1986 års psalmbok beskrivs
det onda med demoner som i Hallqvists fröjdefulla ”Min Frälsare lever, / jag vet
att han lever, / fast världen har sagt han är död / - Och ingen kan skilja / mitt hjärta
från honom / - ej änglar, demoner och nöd” (PSB 1986, 313: 1). Setterlind ersätter
satan med djävul i sin naturälskande psalm: ”Din skapelse suckar / och våndas, / o
Herre, befria den, Du! Från synden / och Djävulens välde” (PSB 1986, 287: 2).

6.6 Personbeteckningar

Som jag i avsnitt 6.1 konstaterat skall jag i detta kapitel inte diskutera egennamn. I
psalmer ingår en del personbeteckningar med teologisk, religiös eller religionhis-
torisk betydelse. De flesta är sådana som är belagda i Bibeln. Det gäller dels yrkes-
eller statusbeteckningar som publikan eller apostel, dels beteckningar vars inne-
håll är mera tillfälligt som syndare. I samband med ämbete och organisation ovan i
avsnitt 6.4.1 har jag redan behandlat präst och herde.

Med apostel, befullmäktigat sändebud (BUB 1972, 54), avses antingen någon
av Jesus lärjungar eller vissa missionärer. Vid inställandet av en biskop uppmanar
Wallin: ”Sök din ära i Guds ära, I hans starkhets makt var stark; Gå att som apostel
lära” (PSB 1819, 319: 4). Hartman repeterar biblisk historia med ”Apostlar gick ut
/ med budskap till folken att Kristus är Gud” (PSB 1986, 62: 3). Wallins ovanstå-
ende inställningspsalm fortsätts med ”Styra såsom patriark” (PSB 1819, 319: 4).
För patriarks del är detta enda förekomsten i de svenska psalmerna.

Publikaner var ansedda män som arrenderat av staten tullinkomsterna för ett
visst distrikt (BUB 1972, 829). Ordet använder Wallin bildligt i jämförelsen i en
aftonpsalm: ”Ack, att jag rätt ödmjukat mig Lik publikanen inför dig” (PSB 1819,
432: 4). Hos Hallqvist däremot har publikan sin aktuella betydelse i psalmen som
grundar sig på bibelberättelsen om tullindrivaren Sackaios (Lk 19: 1–10). ”Sack-
eus var en publikan, / den allra rikaste i stan” (PSB 1986, 614: 1). Jesus liknelse
om den barmhärtige samariten (Lk 10: 30–35) har lett Wallin till självrannsakan i
aftonpsalmen: ”Ack, att jag rätt ödmjukat mig […] Lik samariten understött De
arma likar, som jag mött” (PSB 1819, 432: 4).

Profet avser enkelt en som talar Guds ord (BUB 1972, 821). I mitt material
förekommer ordet hos alla psalmistgrupper. ”Var hälsad, sköna morgonstund, Som
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av profeters helga mun Är oss bebådad vorden” (PSB 1819, 55:1) inleds Wallins
kända julpsalm. Eklund försäkrar i pingstpsalmen: ”Ifrån fäder och till söner
Genom tidevarven går Än ett heligt arv av böner, Än profetens röst oss når” (PSB
1937, 130: 2). Frostenson presenterar t o m en falsk profet i ”De såg ej dig, blott
timmermannens son. / De såg ej dig, när de dig drev med hån / mot klippans brant
och ut i ensam natt. / En falsk profet de såg och en besatt” (PSB 1986, 455: 1).

Motpolerna kristen och hedning är fattigt representerade i psalmer. De flesta
belägg på kristen som substantiv påträffas hos Wallin, inalles bara ett tiotal före-
komster. ”Du är den källa, av vars flod En kristen hämtar kraft och mod” (PSB
1819, 153: 9), heter det i hans nattvardspsalm. Annars är det endast Frostenson och
Hartman som följer i Wallins fotspår med var sitt belägg. (Se dock kristen i rent
adjektivisk funktion hos Beskow 4.3). Frostenson yrkar: ”Vi som vilja kristna vara
/ må vi icke Kristus svika” (PSB 1986, 102: 1). Hedning är belagt en gång i mitt
material. Nilssons missionspsalm uppmanar: ”I folk, som än saknen Guds fräl-
sande ord, I hedningar, vaknen” (PSB 1937, 248: 2). I 1986 års psalmbok har den
aktuella strofen slopats. Därmed försvann även hedning som inte hör hemma i det
moderna missionsarbetets anda.

Helgondyrkan förkastades av reformationen, men några helgon kvarlever
emellertid i psalmer där de dock hänvisar till de framkomna heliga utan officiell
helgonförklaring. Sålunda fröjdas Wallin i sin psalm på Kristi himmelsfärdsdag:
”Bland helgonen jag, fri och glad, Får bo i levande Guds stad” (PSB 1819, 113: 3).
Frostenson lovsjunger: ”Oss Herren Gud det arv här gav / som helgonen i ljuset
har” (PSB 1986, 332: 1).

Martyr, ursprungligen vittne, som kommit att beteckna en som dött för sin tro
är inte belagt i de svenska bibelöversättningarna. I mitt material förekommer ordet
hos Eklund (PSB 1937, 415: 3) och Gabrielsson. Den senares allhelgonadagspsalm
inleds med ”O Gud, för de trogna martyrer Dig lovar din heliga kyrka” (PSB 1937,
150: 1).

Syndighet betonas som ett för människan normalt drag i 1700- och 1800-tals-
psalmen. På ett tydligt sätt kommer det fram i Wallins ”Ty syndare blott äro vi, Ej
annat namn oss kommer till” (PSB 1819, 385: 1). Syndare är den vanligaste per-
sonbeteckningen i den gamla psalmen. Det används som ett nästan artnamn på
människor: ”Klockans helga maningsljud Kallar syndare till Gud” (PSB 1937,
171: 2) heter det hos Söderberg. Kyrkklockorna ljuder väl för alla? Nilsson fast-
ställer: ”Syndares jord Dukar han liksom ett bord” (PSB 1937, 498: 2). Ibland
förekommer syndare som tilltalsord: ”O syndare, för din skuld är Hans helga blod
utgjutit” (PSB 1819, 143: 3) heter det hos Franzén.
156



Det nytestamentliga syndare som föremål för Jesus kärlek presenteras i Gei-
jers ”Med syndare du dvaldes” (PSB 1819, 72: 2). Det är denna positiva syn på
syndare som är utmärkande för 1900-talspsalmen. Sålunda lovar Frostenson:
”Kristus vandrar bland oss än, / syndares och sorgnas vän, / stannar där en mäns-
koröst / ber om läkedom och tröst” (PSB 1986, 40: 1). I en fastetidspsalm heter det
hos honom: ”De såg ej dig, din hand kring smärtan krökt, / den hand som världen
byggt och syndarn sökt/ (PSB 1986, 455: 3). Hartman beskriver Jesus som en
”som älskar syndaren och sparven” (PSB 1986, 587: 12).

Det från tidigare århundraden ärvda syndaträl, en starkare benämning, är
belagt ännu hos 1700-talisterna, upprepade gånger hos Wallin (t ex PSB 1819,
153: 11) och hos Åström (PSB 1819, 130: 2).

Den feminina motsvarigheten synderska har Frostenson i psalmerna med
bibelberättelsen (Joh 4: 1-42) som motiv: ”En vanlig dag gick synderskan till brun-
nen, / drack vattnet ur en evig källas djup” (PSB 1986, 352: 3) och ”Han satte sig
ner vid brunnen. En synderska hos honom stod, / en utstött - ur staden fördriven”
(PSB 1986, 353: 2).

6.7  Substantiv som uttrycker religionens ideologiska innehåll

Religionens ideologiska dimension utgår enligt Glock (Glock & Stark 1966, 30–
32) från centrala trosföreställningar inom kristendomen. I jämförelese med de i
detta kapitel tidigare diskuterade substantiven i det religiösa språket är de substan-
tiv som ansluter sig till religionens ideologiska innehåll mera oprecisa och subjek-
tiva. Med utgångspunkt i Gellerstams och Gellerstams Ord och fras i psalmboken
(1977) har jag valt de tio för den kristna trons innehåll utmärkande substantiv som
oftast förekommer i psalmer. Frekvenserna gäller som ovan (6.1) konstaterats
1937 års psalmbok. Synd och skuld anser jag som ett begrepp så att orden egentli-
gen blir elva. Siffran efter ordet i tabellen nedan anger observerad frekvens i mate-
rialet.
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Tabell 23. Frekvenser av elva substantiv som i 1937 års psalmbok uttrycker religionens
ideologiska innehåll.

Mellan tro och rike i tabellen ovan placeras ord (298), kors (149), bud (135), bön
(127) och blod (123) som jag ovan redan behandlat i avsnitten 6.2, 6.3.1 och 6.4.3.
Inom parentes efter de aktuella orden är deras frekvens angiven. Det är att märka
att det i frekvenssiffror ingår alla psalmerna i 1937 års psalmbok medan mitt mate-
rial angående den aktuella psalmboken omfattar endast de psalmförfattare som är
födda på 1800-talet och som har minst två psalmer där. Inalles gäller det 65 psal-
mer vilket utgör 10,8 % av psalmbokens egentliga församlingspsalmer. Detta torde
vara en acceptabel utgångspunkt i synnerhet som de ur Wallins psalmbok med-
tagna psalmerna år 1937 bevarats så gott som oförändrade. Gellerstamarnas kon-
kordans (Gellerstam & Gellerstam 1977) visar att substantiv med teologiskt inne-
håll inte är allra vanligast i psalmboken. Högst på listan står herre och hjärta. Näst
kommer nåd. Från frekvensordningen hos Gellerstamarna (Gellerstam & Geller-
stam 1977) har jag avvikit så att jag hoppat över herre, hjärta, själ och värld som
kan anses ha teologiskt innehåll. Själ, ett mellanled mellan ande och kropp (BUB
1972, 43), används ofta som synonym till ande till att avse det etiska och religiösa
livets säte. Då anden i psalmer ofta används som egennamn diskuteras det inte i
detta sammanhang. Av samma skäl ska inte heller herre behandlas. Värld beteck-
nar i psalmer oftast hela skapelsen men kan också ha etisk bemärkelse. Då syftar
det på den från Gud avfallna mänskligheten.

Mitt val av de i förteckningen nämnda substantiven har vid sidan av frekvens-
boken styrts av min erfarenhet som lärare i skriftskola och i det sammanhanget dis-

Ordn. Substantiv Belägg

1. Nåd 545

2. Himmel 343

3. Synd 322

4. Tro 302

5. Rike 98

6. Salighet 89

7. Evighet 81

8. Skuld 51

9. Barmhärtighet 38

10. Kött 37

11. Frälsning 35

(Gellerstam & Gellerstam 1977, 44–47)
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kussioner med konfirmander. Då jag nedan diskuterar substantiv som uttrycker
religionens ideologiska innehåll gör jag det med utgångspunkt i de aktuella sub-
stantivens betydelse i olika sammanhang, inte kronologiskt efter psalmböckerna.

Nåd

Profant har nåd en snävare bemärkelse än teologiskt. Det betyder att man överser
den skyldiges fel, mildrar eller skänker efter en brottslings straff. Teologiskt skiljer
Teinonen (Teinonen 1975, 99) mellan ett fyrtiotal olika innehåll av nåd. Då jag i
mitt arbete inte har för avsikt att handla på teologins villkor avser jag i det följande
med nåd den sedvanliga uppfattningen sådan den uttrycks i Bibeln. Nåd avser
Guds ingripande och hjälp. I nåd är man i omedelbart och personligt förhållande
till Gud (BUB 1972, 743). Nådens makt börjar där de mänskliga möjligheterna tar
slut. Nåd är alltid en Guds gåva som människan inte kan förtjäna. Det är i denna
betydelse nåd kommer fram i psalmer. Redan den frekventa förekomsten hänvisar
till att nåd förekommer hos alla psalmistgrupper. Som det framgår ovan har nåd i
1937 års psalmbok 545 belägg. Med utgångspunkt i konkordansen (Konkordans
till Den svenska psalmboken 1991, 186–188) har jag räknat manuellt i 1986 års
psalmbok en betydligt mindre siffra, dvs 275 belägg.

Hjertén skildrar Guds godhet med ”Om han ock dolt för mig sitt råd, Han dock
i nåd Och vishet med mig handlar” (PSB 1819, 234: 2). Sandell-Bergs tacksamhet
för Guds godhet återges i verserna ”Guds kärleks bevis må jag kalla De under av
nåd han beter” (PSB 1937, 460: 3). Bolanders glädje över Guds allmakt är närva-
rande i raderna ”Varje dag som drog förbi / var en nåd med glädje i” (PSB 1986,
562: 2). Den redan från GT bekanta sanningen (Kl 3: 22–23) besjunger Hallqvist i
”Din nåd är ny för varje dag” (PSB 1986, 337: 1).

Sammansättningar med nåd påträffas hos 1800-talisterna, men i ännu större
antal hos Wallin och andra 1700-talister. Sandell-Berg har nådestund (PSB 1937,
217: 2) och Nilsson nådegåvor (PSB 1937, 47: 2). Geijer har nådelära (PSB 1819,
321: 3) och Åström nåderöst och nådesolen (PSB 1819, 130: 3). Det rikaste urva-
let har, som sagt, Wallin t ex nådastol (PSB 1819, 289: 4), nådasmulor (PSB 1819,
184: 1) och nådevägar (PSB 1819, 240: 4).

Nåd ingår även i bilder som även de är typiska för 1700-talsförfattare. Som en
dominerande bildtyp för 1700-talslitteraturen betraktar Hallberg (Hallberg 1982,
237, se även synd nedan) den ”där ett abstrakt sakled förknippas med ett konkret
bildled av något slag”. Åström har nådens tron (PSB 1819, 130: 4), Ödmann
nådens ljus (PSB 1819, 20: 1) och Wallin nådens bad (PSB 1819, 148: 4), nådens
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strålar (PSB 1819, 83: 4) och nådens altarfot (PSB 1819, 285: 3). Flera exempel
ges nedan i samband med naturbeteckningar i 7.6.2.2.

I sin artikel Litterär stil i psalmer och visor (1975) har Belfrage fäst uppmärk-
samhet vid att den traditionella psalmvokabulären till en del föranletts av rimkra-
vet (Belfrage 1975, 64). I äldre psalmer, särskilt hos Wallin, rimmar nåd synnerli-
gen ofta med råd, dåd, överdåd eller förråd eller flera av dem. Därför kommer
man att tänka på att det – hur centralt begrepp det än gäller – beträffande nåd inte
endast är fråga om innehåll. Ordvalet kan ha styrts av poetiska eller stilistiska fak-
torer. Hos Wallin finns över tjugo ställen med rimparet nåd och råd. Givetvis kan
det också vara fråga om ren rutin hos en författare som ideligen skriver psalm.
Nedan presenterar jag några rimställningar hos olika psalmister.

Wallin uppmanar: ”Sök i tron med ångerns smärta Jesu nåd, Följ hans råd
Med ett ödmjukt hjärta” (PSB 1819, 172: 6). Ödmanns recept lyder: ”Lär, o svage,
att tillbedja Tyst och tålig Herrens råd! Han som håller tingens kedja Ser till varje
länk i nåd” (PSB 1819, 30: 7). Samma rimpar har Runeberg använt i sin vigsel-
psalm: ”O Gud, vi böja oss för dig Som är vår Gud evinnerlig, Vårt hopp, vår
fröjd, vår frid, vårt råd. Välsigna oss och giv oss nåd” (PSB 1937, 234: 5). I psal-
men om nådavalet klagar Åström: ”Men den hjärtat framgent sluter För hans kal-
lelse och nåd; Den hans salighet förskjuter, Fräck i lastens överdåd; Den ej bättrar
sig och tror Men i synden säker bor” (PSB 1819, 163: 6). Guds barmhärtighet
beskrivs i Ödmanns ”Din försyn min nödtorft skickar Dag från dag ur ditt förråd.
Morgonrodnans nya blickar Båda mig förnyad nåd” (PSB 1819, 15: 4). Det all-
mänt vedertagna ordparet råd och dåd (Bendz 1967, 114) utnyttjar Wallin t ex i
”Giv oss och våra barn din nåd Och var med oss i råd och dåd” (PSB 1819, 7: 5).

Himmel

Av ord som uttrycker religionens ideologiska innehåll hör himmel otvivelaktigt till
de bekantaste och i tonen behagligaste. I religiös bemärkelse innebär himmel
enkelt Guds boning där Gud, änglar och de saliga bortgångna finns. Detta utesluter
inte det faktum att Gud är närvarande överallt. Himmel är det tillstånd en kristen
strävar efter. I inledningen ovan konstaterade jag att himmel används i psalmer
också i fysisk bemärkelse, alltså detsamma som firmament. I grekiskan används
det religiösa ordet himmel vanligen i pluralform ουρανοι. Den svenska psalmen
använder både singular och plural. I singular är formerna himmel, himlen och him-
melen belagda.
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Himmeln som Guds boning besjunger Geijer i ”Men jag i himlen har en Far,
Om intet stöd på jorden” (PSB 1819, 281: 1). Himmeln som änglarnas vistelseort
framgår av Hallqvists mariepsalm: ”På tröskeln till Marias hem / står ängeln
Gabriel. / Han kommer med ett saligt bud / från Gud i himmelen” (PSB 1986, 164:
1). Där finns också Guds son. ”Du som föddes mänskors like Och ditt liv för värl-
den gav, Du som öppnade ditt rike, Då du uppstod ur din grav, Och beseglade din
lära, Då du, klädd i segerskrud, Återgick till himlens ära” (PSB 1819, 384: 5), heter
det hos Ödmann.

Guds boning bjuder på outsäglig glädje. ”Hur ljuvligt att se vad Guds paradis
rymmer, / dit sorgen ej går med sitt mörka begär! / Ej ens med sin isande saknad
den skymmer / den strålande utsikt som himmelen är” (PSB 1986, 309: 2), beskrivs
livets gräns av Setterlind. Det evigt goda finns i himmelen som i Wallins ”Där uppe
är min högsta skatt; Där vare ock mitt hjärta! I himlen hos min Frälsare, Där vare
min umgängelse” (PSB 1819, 113: 4).

Himmel som en kristens mål är ett ofta återkommande motiv i psalmer. Wal-
lins julsång uppmanar: ”Strida, Lida Dödens smärta, Att vårt hjärta Frid må vinna
Och en öppnad himmel finna” (PSB 1819, 55: 3).

Himmel förekommer i psalmer också som synonym till Gud. ”Där vi från him-
len hjälp ej sport, Vi kunna intet taga”, meddelar Evers skolpsalm (PSB 1937, 487:
2) och i Franzéns påskpsalm heter det: ”Så himlen med jorden Försonade sig”
(PSB 1819, 102: 3).

Som i Bibeln jämställs himmel och jord i psalmer för att omfatta hela skapel-
sen. Enligt Dahlby (Dahlby 1942, 175) förekommer ordparet inalles 39 gånger i
1937 års psalmbok. I Frostensons lovsång anförs det ur Bibeln (Jes 65: 17, Upp 21:
1) bekanta löftet: ”Han skall skapa / nya himlar, en ny jord” (PSB 1986, 7: 4).
”Himlar och jord ska förvandlas då / när Gud skapar allting nytt” (PSB 1986, 612:
3), förkunnar Melins fröjdefulla påskpsalm för barn.

Himmel utgör i psalmer ofta bestämmande del i sammansättningen himmel-
rike. Detta diskuteras nedan i samband med rike. Det genom Luthers julpsalm
bekanta himlens höjd har Evers (PSB 1937, 140: 1) och Wallin (t ex PSB 1819, 54:
4). Som det skapande uttryckets mästare har den senare en hel del sammansätt-
ningar med himmel. De kristnas mål uttalas av honom med himlaportar (PSB
1819, 199: 4), himlaskatt (PSB 1819, 294: 7), himlalott (PSB 1819, 385: 2), himla-
harpor (PSB 1819, 488: 1) och himlavägen (PSB 1819, 1: 4). Det sistnämnda är
belagt även hos 1800-talisten Evers (PSB 1937, 140: 2). 
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Synd och skuld

Även om synd är ett av den kristna lärans grundbegrepp hör det i det religiösa språ-
ket till de ord som har dyster klang och väcker motvilja hos mången psalmbrukare.
En vanlig psalmbrukare som inte är bevandrad i dogmatiken söker i den kristna
psalmen främst ljus och tröst. Vid det behovet är synd föga välkommet. Synd avser
att ”människans hjärta är avfallet från Gud” (BUB 1972, 980).

Ovan i 6.1 har jag hänvisat till Bexells uppfattning om att syndens roll i den
nutida psalmen explicit blivit tunnare. Det är kanske för att skydda folk för obe-
hagligheter som 1900-talspsalmen odlar synd förhållandevis sparsamt, medan
ordet för 1700-talspsalmen var en sedvanlighet. I mitt material har jag räknat för
1900-talisternas gemensamma del femton gånger synd i det att Wallin enligt Gel-
lerstam & Gellerstam (1977, 44) i 1937 års psalmbok har 56 belägg. Enligt Geller-
stamarna (1977) fanns det i 1937 års psalmbok inalles 322 belägg på synd och där-
till 108 sammansättningar och avledningar på synd, medan det enligt konkordan-
sen (Konkordans till Den svenska psalmboken 1991) i 1986 års psalmbok endast
finns 170 belägg på synd och 47 belägg på sammansättningar och avledningar i
vilka siffror alltså även gamla psalmer ingår. Motsvarande siffror för skuld är 51
och 53, vilket hänvisar till ökad popularitet för skuld.

Synd innebär människans avfall från Gud. Detta avfall tar sitt uttryck i att
människan inte lyder Guds vilja. Till sitt innersta väsen är synd otro. I det följande
skall jag presentera vissa av de vanligaste sammanhangen där synd förekommer
hos psalmister.

Att synd är en del av människans vardag är psalmförfattare medvetna om. ”Jag
har blott synd och brist. / Bönen sin kraft har mist” (PSB 1986, 267: 1), klagar
Frostenson. Sandell-Berg uttalar detsamma med ”Ty här på denna jorden Är syn-
den med i allt” (PSB 1937, 579: 4). För över ett hundratal år tidigare suckar Fran-
zén: ”Ack, jag själv, som bland de dina Du vill frälsa med din pina, Överger dig för
en värld, Full av dårskap, synd och flärd” (PSB 1819, 85: 1). För 1700-talisterna är
det vanligt att föreställa människan som död i synden. Så vädjar Franzén: ”O du i
synden döde, Se denna evighet, Där allt är mörkt och öde Och ej av ändring vet!
Att synden hopplöst minnas” (PSB 1819, 165: 3).

Sina synder måste man ångra. Wallin skriver: ”Den synd, som jag begråter,
Jag tror att du förlåter Av nåd för Jesu skull” (PSB 1819, 374: 3). Det är klart att
psalmister från olika århundraden betonar syndernas förlåtelse. Hos Frostenson
heter det som följande: ”Gud har gett oss Jesus, / vår Herre, / han som våra synder
förlåter, / han som tröstar / när vi förtvivlar och gråter” (PSB 1986, 341: 2). Vid
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syndernas förlåtelse händer något som Luther kallar för saligt byte (der fröhliche
Wechsel). Detta beskriver Frostenson i verserna ”Han sin förlåtelse ger dig / när du
din synd honom ger” (PSB 1986, 225: 2).

Att Jesus uttryckligen bar mänsklighetens synder upprepas i åtskilliga psal-
mer. Hedborn ber i nattvardspsalmen: ”O du som världens synder bar, Mig nådig
och barmhärtig var” (PSB 1819, 158: 8). Frostensons lilla psalm om törnrosbusken
avslutas med ”Plågorna tog Jesus. / Allas synd han bar, / tog den bort. Men glädjen
/ lämnade han kvar” (PSB 1986, 611: 2). Samma bild av Agnus Dei ingår i
Ödmanns ”Du som världens synd borttager, Över oss förbarma dig” (PSB 1819,
384: 11).

Synd anses som en sjukdom som kräver medicin. I sin aftonpsalm erinrar sig
Olofsson: ”En dag du lovat har att syndens sjuka / ifrån mitt väsen skölja bort och
skilja” (PSB 1986, 511: 4) och Alin bedyrar: ”Se, dukat är bordet Med himmelskt
bröd, En läkedom vordet Mot synder och död” (PSB 1937, 161: 3). Olofssons
ovanstående tanke om att skölja bort synden finns redan i Wallins ”Och två mig
från de synder ren, Av dem min själ befläckas” (PSB 1819, 184: 6) och ”Av
Andens kraft i dopets flod Vår själ från synden renas” (PSB 1819, 149: 2). Att
rena och skölja bort synderna är en biblisk bild (Ps 51: 4, Apg 22: 16) som man vid
högmässan möter i vissa syndabekännelser.

Det gäller för en kristen att strida mot synd. I Franzéns ord heter det: ”Där med
oss mot synden strid, Tills vi nå en evig frid” (PSB 1819, 376: 8). Eklunds ung-
domspsalm uppmanar: ”Med Jesus ned i den djupa dal, Till kamp mot nöden, mot
synd och kval” (PSB 1937, 531: 4).

Synd utgör bestämmelsedel i vissa hos 1700-talisterna förekommande sam-
mansättningar som syndaband hos Wallin (t ex PSB 1819, 175: 4), likaså hos
honom syndanöd (PSB 1819, 372: 3) och syndaflod (PSB 1819, 395: 1). Franzén
har syndasömn (PSB 1819, 444: 2), Hedborn syndaånger (PSB 1819, 146: 3) och
Åström syndasåren (PSB 1819, 39: 6).

Den för 1700-talslitteraturen typiska metaforen som Hallberg (Hallberg 1982,
237, se även nåd ovan) presenterat gäller även bruket av synd i psalmer. Syndens
band är belagt hos Franzén (PSB 1819, 365: 2), Ödmann (t ex PSB 1819, 4: 5) och
Wallin (t ex PSB 1819, 175: 5), syndens bojor hos Ödmann (PSB 1819, 218: 3),
syndens börda och syndens svåra börda hos Wallin (PSB 1819, 212: 2, 175: 2),
syndens dvala hos Ödmann (PSB 1819, 320: 4) och Wallin (PSB 1819, 173: 1),
hos honom även syndens frö (PSB 1819, 142: 11), syndens sköte (PSB 1819, 175:
3) och syndens ogräs (PSB 1819, 83: 3). Hos de yngre psalmisterna har Eklund
syndens boja (PSB 1937, 417: 2) och Hartman syndens dvala (PSB 1986, 533: 1).
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Som jag ovan i början av detta avsnitt konstaterat diskuterar jag synd och
skuld under samma rubrik. De används av psalmförfattare i samma betydelse, ofta
tillsammans. Jesus presenteras upprepade gånger som skuldernas bärare. Hos Gei-
jer heter det: ”Du bar ditt kors, Då bar du ock Med världens skulder mina” (PSB
1819, 89: 2). ”Du som bar all vår skuld / in i förlåtelsen, / du är vårt hjärtas fred, /
Jesus, för evigt” (PSB 1986, 74: 2), försäkrar Hartman.

På samma sätt som för syndernas del är förlåtelse centralt för skulder. I sin
helgdagspsalm tilltalar Runstedt Jesus med ”Din äran är, o Jesu huld, Ty om du
vakt ej hölle Och ej förläte all vår skuld, Snart våra tempel fölle” (PSB 1937, 204:
4).

Saligt byte gäller även skulder. Norbergs trettondagspsalm fastställer: ”Min
skuld tog han av mig. / Sin frihet han gav mig” (PSB 1986, 437: 3). Frostenson
uttalar processen explicit: ”och här ett saligt byte sker: / du tar vår skuld, din frid
du ger” (PSB 1986, 73: 2).

I en modernare betydelse använder Wallin skuld i ”Säll den som, mot den
arma huld Och verksam för dess bästa, Betalar Herranom sin skuld Med kärlek till
sin nästa” (PSB 1819, 287: 1). Skuld låter här så gott som ekonomisk förpliktelse.

I skillnad från synd har skuld inte lockat psalmförfattare till sammansatta ord
och språkbilder. Dock har den fyndiga Wallin en arkivsmakande sammansättning i
”Du länge nog har synden tjänt Och med de pund, dig Gud förlänt, Blott ökt ditt
skuldregister” (PSB 1819, 173: 2).

Tro

Tro, ett grundläggande begrepp i vilken religion som helst, är onekligen ett av
Bibelns och samtidigt den kristna lärans huvudord. Bekant är Hebreerbrevets defi-
nition ”Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan
se” (Hebr 11: 1). Utan tro är det omöjligt att vara en människa efter Guds sinne.
Tro är Guds verk i människan. I profan betydelse förekommer tro inte i psalmer.
Även angående tro presenterar Teinonen (Teinonen 1975, 89) flera olika bemärkel-
ser. Psalmisternas tro omfattar själva tron, trons innehåll samt förhållandet att tro
vilka alla tre ofta smälter samman hos dem. Hur centralt tro än är i religionen ver-
kar det ingalunda vara någon nödvändighet för en psalm. Till exempel av de 28
1900-talister som framträder i 1986 års psalmbok är det endast Frostenson, Hall-
qvist, Hartman, Jonson, Littmarck, Setterlind och Widmark som har tro i sitt ord-
förråd för psalmer.
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Själva tron är det fråga om i Jonsons aftonpsalm: ”Innan natten kommer vill
jag lämna / allt tillbaks åt dig att älska, värna. / Allt åt dig, vår tro, vårt tvivel, /
Herre, tag emot det” (PSB 1986, 510: 4). Likaså i Wallins ”Sann tro på Gud och på
hans ord Och kraft att göra gott Och frid i himmel och på jord Är kristnas kall och
lott” (PSB 1819, 141: 12). Mera åt trons innehåll lutar det i Söderbergs ”Vad fröjd
att få i samma tro Som bröder här på jorden bo Och sedan evigt vara Uti hans tem-
pel klara” (PSB 1937, 204: 1) och i Frostensons ”De såg ej dig, som under mörk-
nad sol / lät korset bli ett fäste för vår tro” (PSB 1986, 455: 3). Troendet, alltså för-
hållandet att tro, gäller det i Setterlinds ”men tvivla ej, allenast tro - / det går en
bro från tro till ro” (PSB 1986, 303: 3).

Tro förenas ofta med det kristna hoppet. I ingångspsalmen heter det hos Wal-
lin: ”Han öppnar nådens famn Och hjärtan vederkvecker Och giver själar ro Och
med sin sköld betäcker Sin frälsta kyrkas hopp och tro” (PSB 1819, 1: 2). Korint-
hierbrevets bekanta budskap i något förändrad ordning bjuder Wallin på i ”Tiden,
Striden Snart skall slutas, Friden njutas, Hoppet vinna, Tro och kärlek målet hinna”
(PSB 1819, 484: 1).

Rike

Rike i religiös mening avser Guds rike, Guds kungavälde som hans vilja blir verk-
lighet i. I Bibeln uppfattas rike huvudsakligen som något till framtiden hörande,
även om det är nära och besannas i Jesus verksamhet.

Psalmförfattarna beskriver Guds rike som det mål en kristen har. Denna upp-
fattning följer dem genom århundraden. Frostensons bön lyder: ”Led oss, o Gud, i
dödsskuggans länder / hem till ditt rike” (PSB 1986, 307: 1). Samma längtan efter
ljus uttalar Topelius i vinterpsalmen: ”Och för oss sist i Kristi tro Från dödens
skugga, där vi bo, Till ljuset i ditt rike” (PSB 1937, 480: 5).

Att man måste förbereda sig för målet syns i Lindgrens ”Forma mig för ditt
rike. / Uppväck mig, ge mig liv. / Tag mig nu in i din lydnad. / Herre, förvandla
mig” (PSB 1986, 96: 2). Väntan och hopp speglas i Beskows verser ”Seger och
vila Lär oss att bida Sist i ditt rike” (PSB 1937, 238: 2) och ”Ack saliga dag, som i
hoppet vi bida, Då världen är vorden Guds rike till sist” (PSB 1937, 593: 1). Guds
rike innebär frälsning som det i Evers adventspsalm lovas: ”Han kallar oss till
helig strid Mot mörkrets makt, för ljus och frid. Säll den hans maning följa vill, Ty
honom hör Guds rike till” (PSB 1937, 46: 4). I sin skolpsalm kommer Evers med
Jesus uppmaning i Bergspredikan (Mt 6: 33): ”Den ärligt här Har sanning kär,
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Hans kraft vill du föröka Att så i allt, Som du befallt, Dig och ditt rike söka” (PSB
1937, 487: 3).

Att Guds rike hör till dem som är som barnen har psalmförfattare inte glömt.
Jesus egna ord upprepar Hallqvist i ”Nej, nu skall jag inte predika, / nu vill jag ta
mot mina små, / ty sådana tillhör Guds rike, / välsignelsen måste de få” (PSB
1986, 41: 4). Det riket har Jesus själv löst ut påminner Franzén i sin fredspsalm:
”Styrk oss med din Andes mod, Du, vår konung i det rike, Som du köpte med ditt
blod” (PSB 1819, 376: 8).

Andra bönen i Fader vår ingår som naturligt inslag i psalmmaterialet. ”O, låt
ditt rike komma” (PSB 1986, 599: 1) inleder Frostenson en av sina gemenskaps-
psalmer medan Hartman avslutar sin missionspsalm med ”Tillkomme, Gud, ditt
rike”(PSB 1986, 420: 4). Självfallet ingår bönen i den psalm som Wallin skrivit
med Fader vår som motiv (PSB 1819, 262).

Guds rike presenteras av psalmister också som Sonens rike. Hos Frostenson
heter det: ”Du mörkrets välde sönderslog, / oss in i Sonens rike tog” (PSB 1986,
332: 2). Franzéns adventspsalm försäkrar att riket består evigt: ”Jerusalem är öde,
Dess tempel fallit ner, Dess präster äro döde, Dess spira är ej mer; Men Kristi rike
varar Och sig alltmer förklarar” (PSB 1819, 53: 7).

Hos alla psalmistgrupper förekommer rike även i konstruktioner med himmel.
På himmelrike har Frostenson flera belägg (t ex PSB 1986, 352: 1). Det används
också av Hartman (PSB 1986, 482: 4), Beskow (PSB 1937, 469: 2), Liedgren
(PSB 1937, 186: 2), Hedborn (PSB 1819, 243: 2) samt Wallin (t ex PSB 1819, 56:
2). Förkortad form himmelrik som enligt SAOB (SAOB H 913) hör till högre stil
har Hartman (PSB 1986, 489: 1) och Beskow (PSB 1937, 29: 2). Himlens rike är
belagt hos Littmarck (PSB 1986, 384: 5), himlarnas rike hos Gabrielsson (PSB
1937, 150: 5) och ditt himmelska rike hos Runeberg (PSB 1937: 515: 4).

Salighet

Salighetens innehåll blir klart genom de saligprisningar Jesus räknar upp i Bergs-
predikan (Mt 5: 3–11). Kortfattat innebär dessa makarismer att den som i världens
ögon är ringa blir delaktig av den yttersta tidens glädje. I enlighet med Jesus för-
kunnelse använder psalmförfattare adjektivet salig till att beteckna den som bör
anses som lycklig i detta ords djupaste bemärkelse. Motsvarande innehåll har sub-
stantivet salighet.

Salighetens innehåll kommer klart fram i Bolanders psalm Herren gav och
Herren tog då författaren fastställer: ”Gav han, var det salighet, / lycka som ej
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gränser vet” (PSB 1986, 562: 2). ”Blygs ej vid Kristi ord, ty vet Att i det ordet bor
Guds kraft till frid och salighet För var och en som tror” (PSB 1937, 228: 2) för-
säkrar Söderberg i psalmen för konfirmationsungdomen. Att salighet är mera än
lycka framgår av Wallins ”Jag döptes ej till lycka Men dygd och salighet” (PSB
1819, 350: 2). Det är vanligt för psalmister att framhäva salighetens himmelska
dimension. ”Det hjärtat, som i nöden Den armes tillflykt var, Som bad för oss i
döden Och våra synder bar, Det hjärtat än med frid och tröst, Med salighet från
höjden Här nalkas trogna bröst” (PSB 1819, 150: 4) heter det i Franzéns nattvards-
psalm. Wallins påskpsalm klagar: ”Ack, vilken lön den Gode fått, Som steg med
himlens salighet till jorden” (PSB 1819, 87: 1).

I Jesus förkunnelse har saligprisningarna eskatologisk prägel. Psalmernas
salighet innebär ofta delaktighet av Guds rike. ”Visa oss Guds rättfärdighet, Låt
oss få se hans salighet” (PSB 1937, 129: 3), står det i Nilssons pingstpsalm. En av
Wallins nattvardspsalmer innehåller bönen: ”Ikläd mig din rättfärdighet, Att jag
må se din salighet” (PSB 1819, 153: 2). I eskatologisk betydelse använder Wallin
även salighetens land i ”Ack, led mig med din hand, O du som känner vägen Till
salighetens land” (PSB 1819, 295: 5). Åström varnar för att delaktigheten kan för-
loras: ”Men den hjärtat framgent sluter För hans kallelse och nåd; Den hans salig-
het förskjuter, Fräck i lastens överdåd [….] Han sin dödsdom själv har skrivit”
(PSB 1819, 163: 6).

Med salighet förhåller det sig så att det förekommer oftast hos 1700-talisterna
och har i mitt material endast två belägg hos 1900-talisterna. Parallellt med salig-
het används sällhet som också är vanligast i den wallinska psalmboken. Ingen av
1900-talisterna har brukat sällhet i sina originalpsalmer. De äldre psalmisternas
sällhet har 1986 års psalmbok dock delvis bevarat. Paradoxalt nog har den medel-
tida dagvisan Den signade dag i sista strofen fått sällhetens land (PSB 1986, 175:
9) i stället för det i 1819 och 1937 års psalmböcker belagda fädernesland (PSB
1819 och PSB 1937, 424: 9). ”När wij skole til wårt fädernesland”, heter det även
i 1695 års psalmbok (PSB 1695, 354: 9).

Evighet

Evighet är ett åtminstone ytligt bekant begrepp för var och en; med tiden har det ju
förflyttats även till det profana språkbruket. Den grekiska motsvarigheten αιων
kan hänvisa till såväl begränsad som obegränsad tid, men i psalmerna är dessa två
bemärkelser inte relevanta.
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Det allmännaste innehållet har evighet i psalmer tillsammans med prepositio-
nen i och blir då synonymt med adverbet evigt. Så är det i Nilssons ”Se, då är full-
bordat vad Herren har sagt, Och honom sker ära och lov och makt I evighet, Amen,
Halleluja! (PSB 1937, 248: 4) eller i Runebergs ”Guds ord förblir i evighet, När
annat allt har farit” (PSB 1937, 172: 3). Betydelsen kan betonas som hos Wallin i
all evighet (PSB 1819, 141: 14). I samma funktion använder han även ”över tid
och evighet ” (PSB 1819, 57: 1).

Att evighet är Guds tid framgår av Frostensons verser ”Ljus är den mantel vari
du höljer / den du benådar. Mörker fördöljer / mer ej ditt anlet. Evighet följer / livet
på jorden” (PSB 1986, 307: 3). Utan början och slut är evighet även hos Eggehorn:
”Han älskar dig, han väntar dig i kväll - / en kväll när du förstår hans hemlöshet /
och hur han längtar efter dina steg: / från evighet har han stämt möte här” (PSB
1986, 256: 2). Guds tid är närvarande i inkarnationen. I Hallbergs mariepsalm
heter det: ”Det ord som var av evighet / skall nu bli människa, / och du är utvald av
din Gud / att föda detta barn” (PSB 1986, 164: 2).

Domedagen hänvisar Wallin till i ”Anden kallas till ditt möte Bävande ur gru-
set opp. Han skall för din domstol ställas Att vid evighetens dag Prövas, dömas,
vedergällas Efter helighetens lag” (PSB 1819, 451: 4). Renvall slutar sin medita-
tionspsalm med bönen ”Var flämtande rastlös känsla / som gömmes i sorgset bröst,
/ slut in den i dina händer / och ge den, o Gud, din tröst, / som övergår alla tankar, /
som kommer då ingen vet / och fyller ett fattigt intet / till randen med evighet”
(PSB 1986, 520: 2).

Evighet avser livet efter döden vilket är det konstitutiva i den kristna läran.
Wallin ber: ”Bevara mig för överdåd, Förlåt de gömda brister Och giv, o Gud, att
jag din nåd I evighet ej mister” (PSB 1819, 140: 6). Vad för en evighet man står
inför har alltid intresserat psalmister. Hedborn dryftar i sin nattvardspsalm: ”Ett
evigt mörker stundar snart, Och ryslig evigheten är För den, du ej din nåd beskär”
(PSB 1819, 158: 6). En helt annorlunda evighet beskriver han med ”Ur sömnen
snart dig Jesus väcker Till evighetens sabbatsår; Det mörker här din väg betäcker, I
salighetens ljus förgår” (PSB 1819, 243: 7). Positiva tankar väcker även Frosten-
sons evighetens vår (PSB 1986, 40: 6) och Wallins evighetens sol (PSB 1819, 73:
1).

Barmhärtighet

Barmhärtighet är en för Gud grundläggande egenskap som främst kommer fram i
Kristus gärning (BUB 1972, 107). Enligt Gellerstam och Gellerstam (1977, 46) är
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barmhärtighet belagt 38 gånger i 1937 års psalmbok. Av dessa gäller största delen
1700-talsförfattare eller tidigare författare. Det gäller ett för dagens människor
ovanligare ord.

I mitt material förekommer barmhärtighet nästan uteslutande hos Wallin med
åtta av de tio befintliga beläggen. Barmhärtighetens Gud presenterar Wallin redan
i ingångspsalmen (PSB 1819, 1: 1). I julpsalmen prisar han: ”Höglovad vare Her-
rens nåd, hans makt, hans underfulla råd! Höglovad i all evighet Den Eviges barm-
härtighet” (PSB 1819, 56: 8). Ödmann, Wallins samtida, vänder sig till Jesus med
sin bön ”Milde Jesu, från det höga Anse med barmhärtighet Dessa tårar från ett
öga, Som ännu ej skrymta vet” (PSB 1819, 356: 3). Utanför den wallinska psalm-
boken är det bara Gabrielsson som förkunnar denna Guds egenskap: ”Full är him-
len vorden Av din härlighet, Vida når kring jorden Din barmhärtighet” (PSB 1937,
202: 1). 1900-talspsalmen känner inte till barmhärtighet som Guds egenskap, om
ock de tidigare psalmerna fått bevara det ursprungliga ordvalet. De få förekom-
sterna av barmhärtighet kan åtmistone delvis förklaras genom att de närastående
nåd och nådig har flera förekomster. Annars kunde man väl undra över hur den
evangeliska psalmen glömt hur Luther våndades med frågan hur han skulle kunna
göra nog och få en nådig Gud.

Kött

Utom den för alla bekanta konkreta betydelsen används kött i psalmer till att
beteckna den mänskliga naturens svaghet och som beteckning på människans syn-
diga natur (BUB 1972, 611). Att möta kött i en till andakt avsedd omgivning torde
för de flesta utgöra ett inte så behagligt möte. I mitt material hör kött främst till
1700-talsstoffet. Mera vanligt är det hos tidigare författare som Spegel, möjligen
som arv från tyska psalmister.

De flesta beläggen på kött i mitt material förekommer hos Wallin. Hos honom
förenas kött ofta med blod eller värld. I sin paternosterparafras skriver han: ”När vi
frestas på vår bana, Än av världens onda vana, Än av eget kött och blod” (PSB
1819, 262: 6) där människans svaghet betonas. Kamp mot avfall från Gud speglas
i ”Lär mig onda lustar kväva Och mot kött och värld så sträva Att i tankar, verk
och ord Blott din vilja bliver spord” (PSB 1819, 201: 1). Människans onda natur
beskrivs i ”Jag mitt kött korsfästa vill Med dess onda lusta; Jesu värdes mig därtill
Med din kraft utrusta” (PSB 1819, 128: 4). Samma strid besjunger han i sin förny-
elsepsalm med ”Vaka, bed, min själ, Bliv ej köttets träl” (PSB 1819, 210: 4).
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Självfallet hör kött ihop med inkarnationen som i Franzéns bekanta advent-
psalm: ”Jesu, lär mig rätt betrakta Ordet, som blev kött i dig” (PSB 1819, 48: 1).

Frälsning

Frälsning använder psalmförfattare i ordets nytestamentliga bemärkelse. Det avser
således räddning undan synden (BUB 1972, 298), något som förmedlas med den
gärning Jesus utförde genom sin död på korset. Frälsning förekommer hos alla
psalmistgrupperna i mitt material.

Frälsningens budskap uttalas redan på julen som hos Wallin: ”Han kommer
till vår frälsning sänd, Och nådens sol, av honom tänd, Skall sig ej mera dölja”
(PSB 1819, 55: 4). Golgotahändelserna hänvisas till i Åströms ”Förkrossad, undan
lagens hot Utav din hand han ledes Till nådens tron, till korsets fot, Där fräls-
ningen beredes” (PSB 1819, 130: 4) och Jonsons ”Herren är en, frälsning för alla /
vanns på korset en gång” (PSB 1986, 398: 2). Att frälsning endast är möjlig genom
Jesus betonas av Wallin i ”Tänk på honom som var frestad Såsom du i alla stycken,
Honom som, vid korset fästad, Drack för dig den bittra drycken! Ren och helig,
han allena Kunde frälsning oss förvärva” (PSB 1819, 294: 3). Åström ser fräls-
ningen som uttryck för Guds kärlek: ”Låt mig ljus i ljuset se, Låt i trone mig för-
nimma, Att blott du kan frälsning ge, Att den väg, som Jesus banat, Är den enda,
jag kan gå För att liv och räddning få” (PSB 1819, 168: 4). Guds verk syns även i
Törnbergs fråga ”Säg, känner du det underbara namnet / som till frälsning Gud oss
gav, / vars lov har sjungits ut i hela världen, / över varje land och hav” (PSB 1986,
47: 1). Frälsningens pågående försäkrar Widmark med ”Än räckes Guds frälsning,
/ än räckes Guds frälsning / till den som sig ångrar och tror” (PSB 1819, 228: 1–4).

6.8 Sammanfattning

Det religiösa språket i psalmer utgörs dels av ord som är bekanta för var och en,
dels av ord vars bemärkelse gemene man har svårigheter med att förstå. Ovan har
jag diskuterat endast substantiv och grupperat dem efter innehållet i sex kategorier
delvis på grund av den indelning den amerikanska sociologen Glock använt då han
studerat folks religiösa engagemang.

När det gäller substantiv som hör ihop med människornas religiösa beteende
är bön vanligast. Det förekommer hos alla författargrupperna såsom även namnen
på sakramenten och omskrivningar till dem. Nattvard har inspirerat författare till
mångsidigare perifraser än dop.
170



Bland substantiv som uttrycker religionens fysiska kännetecken är orden på
anläggningar vanligast. Kyrka ersätts ofta av tempel. Ju äldre psalmister det gäller
desto vanligare blir omskrivningar som tempelgårdar, helga gårdar och helgedo-
mar. Såväl kyrka som tempel och helgedom förekommer även i abstrakt betydelse
till att beteckna trossamfund eller människan som den helige Andes boning. Även
kors används både konkret i bemärkelsen Kristus kors eller symboliskt, främst i
metaforen bära sitt kors. Den kyrkliga utrustningen har få belägg i materialet.
Oftast förekommande är altare.

Angående den kyrkliga apparaturen är beläggen inte heller många. Präst före-
kommer en enda gång, församling något oftare, men bara en gång i ett samman-
hang där det kan tolkas beteckna lokalförsamling. Hos 1700-talister påträffas kris-
tenhet.

Kyrkoåret är rikligt representerat i psalmer. Namnen på årets helger är däre-
mot sällsynta. Jul påträffas första gången hos en av de till materialet hörande för-
fattarna i 1937 års psalmbok. De belägg på jul som 1986 års psalmbok har hör inte
till materialet i detta arbete. Det vanligaste helgnamnet i psalmer är påsk. Pingst
och advent har var sin förekomst fast de aktuella helgerna tillägnats flera psalmer.
Psalmernas vilodag heter utan undantag sabbat.

Av namnen på den litterära apparaturen påträffas Bibel en gång, evangelier
och psalmer har ett tiotal belägg. Ord är starkt representerat hos alla författargrup-
perna. I psalmer innebär ord Guds vilja och avsikt för människan, men används
också till att syfta på inkarnation. Psalmernas bud avser antingen Guds tio bud
eller budskap.

Av enskilda substantiv som uttrycker religiösa upplevelser är änglar vanligast.
De bibliska keruberna och seraferna hör närmast till 1700-talets psalmdiktning,
men har ett par belägg även hos författare som är födda på 1800- och 1900-talen.
Satan finns likaså endast i den äldre psalmen, djävul och demoner hör till det
yngsta psalmmaterialet.

Personbeteckningarna i psalmer är vanligen yrkes- eller statusbeteckningar
och har ofta bibliskt ursprung som apostel, publikan, profet, kristen och hedning.
Vidare påträffas martyr och helgon. Särskilt i den wallinska psalmboken har syn-
dare ett antal belägg. Synderska förekommer i psalmer som grundar sig på bibel-
berättelser.

Substantiv som uttrycker religionens ideologiska innehåll hör till de svåra
psalmorden. Av dessa ord har valts tio med tillhjälp av frekvensordlistan av Geller-
stam och Gellerstam (1977). Då synd och skuld till innehållet oftast sammanfaller
blir totalantalet substantiv som uttrycker religionens ideologiska innehåll 11.
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Det vanligaste substantivet i denna kategori är nåd med 545 observerade före-
komster. Nåd beskriver förhållandet mellan Gud och människa och är därför ett
centralt begrepp i den kristna läran. Ordet förekommer hos alla psalmistgrupperna
och ingår även i sammansättningar och språkbilder. Då det ofta står i rimställning
med övriga ord är det möjligt att dess förekomst i psalmer har även andra än inne-
hållsliga funktioner.

Till de bekantaste orden som uttrycker religionens ideologiska innehåll hör
himmel. Som mål för en kristen är det ett ofta upprepat motiv. Det används också
som synonym till Gud. Som i Bibeln förekommer ordparet himmel och jord i psal-
mer. Även sammansättningar med himmel är vanliga.

Synd och skuld används synonymt i psalmer även om skuld verkar ha en mil-
dare betydelse. Där synd hos 1700-talsförfattare hör till psalmens standardord är
det hos 1900-talister betydligt sällsyntare. Även synd ingår i sammansättningar
och språkbilder.

Tro som det konstitutiva i alla religioner är representerat hos alla psalmist-
grupperna. Det används till att beteckna själva tron, trons innehåll samt förhållan-
det att tro.

Med rike avses i psalmer Guds rike, ändamålet för en kristens vandring. Det är
i detta syfte ordet oftast är belagt i psalmer. Hos vissa författare förekommer även
sonens rike. Ofta ingår rike i sammansättningar med himmel.

Salighet betecknar lycka i ordets djupaste mening. I psalmer hänvisar ordet
ofta till det eskatologiska. Salighet och dess synonym sällhet hör huvudsakligast
hemma i 1700-talspsalmen.

Evighet förekommer i psalmer ofta förenat med prepositionen i synonymt med
adverbet evigt. Psalmisternas evighet betecknar Guds tid och avser livet efter
döden. Detta liv beskrivs både som ryslighet och som härlighet.

Barmhärtighet som Guds egenskap kommer fram i Kristus gärning. I psalmer
är även det huvudsakligen ett för Wallins psalmbok utmärkande substantiv. Av
1800-talisterna är det bara en som använder detta ord. I 1986 års psalmbok är
barmhärtighet belagt endast hos författare före 1900-talet.

Då kött inte har sin vardagliga betydelse hänvisar det i psalmer till den mänsk-
liga naturens svaghet eller människans syndiga natur. Ordet hör främst till 1700-
talisternas psalmvokabulär och är ett arv från tidigare generationer. Självfallet
ingår kött i de psalmställen som gäller inkarnation.

Frälsning betyder i psalmer räddning undan synden genom Jesus försonings-
verk. Frälsning uppfattas som pågående process och förekommer hos alla psal-
mistgrupperna.
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7 Naturbetecknande substantiv i psalmer

7.1 Inledning

Första trosartikeln omfattar människan och allt omkring henne. Enligt nicenska
trosbekännelsen heter det: ”Jag tror på en ende Gud, allsmäktig Fader, skapare av
himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är”. Apostoliska trosbekännelsen
säger: ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare”. Därför
är naturen närvarande i psalmer. Den omgivande naturen är en väsentlig del av
människans vardag och hennes förhållande till allt det existerande. Den lever, dof-
tar och ger ifrån sig ljud även i psalmer, men som i all diktning döljer den sig även
i symboler och bilder. Psalmbrukarnas samhörighet med psalmens budskap och
psalmens värld överhuvudtaget har nära anknytning till att i bekanta naturord, en
trygg komponent av det befintliga, möta sin invanda vardag. Det gäller således
även här idenfikationspotentialen (se Nisser 2005a, 19).

I det följande ska jag behandla vad för en roll växter, djur, vissa geografiska
begrepp, naturföreteelser och himlakroppar spelar i psalmtexter. Först skall jag
redogöra för hurdana och hur noggranna beteckningar på ovannämnda begrepp
som förekommer i psalmer och sedan diskutera i vilka sammanhang eller i vilka
funktioner de används.

7.2 Förekomst av naturbetecknande substantiv i psalmer

På det stora hela taget kan man konstatera att psalmisternas bruk av naturbeteck-
nande substantiv är synnerligen bibelbundet. Frånsett några få undantag är natur-
namn i psalmer sådana som förekommer i Bibeln. Detta är fallet även om det inte
gäller bibelberättelser som psalmmotiven ofta utgörs av. Vanligast rör författarna
sig på ett generellt plan, dvs de talar om överarter (se SAG 2000, 22) som fåglar,
blommor och träd utan att nämna enskilda underarter. Om detta innebär att psal-
mister sällan är några naturvetare eller att de inte vill förse sina texter med alltför
detaljerade beteckningar låter jag bli obesvarat. Undersökningsmaterialet visar att
naturbeteckningar hör hemma lika väl hos de äldre som hos de yngre psalmistge-
nerationerna. Detta kan utgå från det bibliska språket med bilder från naturen.
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7.3 Växter och djur

Genom århundraden hör träden till psalmisternas ordförråd såväl konkret som
symboliskt. De speciella trädarterna hos dem har bibliskt ursprung. Wallin talar
om ceder och palm (PSB 1819, 326: 4). Palm förekommer likaså hos Franzén
(PSB 1819, 53: 2) och Runstedt (PSB 1937, 204: 2). I den nyaste psalmboken
finns olivträdet hos Hartman (PSB 1986, 62: 4) och Hallqvists Sackeus kliver upp
i ett mullbärsfikonträd (PSB 1986, 614: 2) som i den nu gällande bibelöversätt-
ningen heter sykomor (Ficus sycomorus). Även Thunberg diktar om fikonträdet
(PSB 1986, 425: 1). Det enda inhemska trädet som finns i mitt material är gran i
Oterdahls julpsalm (PSB 1937, 516: 2). Visserligen diktar Topelius om björk i en
av sina psalmer (PSB 1986, 582: 4), men som nykomling i 1986 års psalmbok
ingår den inte i mitt material. Det gör inte heller Bobergs (f. 1859) lovsång med
”furuskogens tysta, dunkla rand” (PSB 1986, 11: 3).

I sin biografi över Frostenson citerar Olofsson (Olofsson 1981, 183) Birgitta
Sörmarks beskrivning av sirliga rimfrostbjörkar i Lovö kyrkas allé, björkar som
Frostenson hade för ögonen när han skrev sin psalm om Guds kärlek. Emellertid
har björkarna i den aktuella psalmen blivit enbart träd (PSB 1986, 289: 2).

Blommor förekommer i psalmer ofta jämsides med träd. Frostenson diktar om
en jord ”där träd och blommor kan slå rot” (PSB 1986, 289: 2). Blommor har
parallellformerna blomster och blom. Martinsons sommarpsalm inleds med ”De
blomster som i marken bor” (PSB 1986, 202: 1) och Hildebrands vigselpsalm talar
om ”blom ur den kalla gren” (PSB 1986, 83: 1). Ur Bibeln hämtade blomsterarter
är ros, lager, tistel, törne och lilja. ”Och bleknat som en bruten ros, mitt barn på
båren vilar” (PSB 1819, 345: 1), gråter man hos Geijer vid ett barns död. I Wallins
psalm på Joh 19: 5 heter det: ”Dock är hans blick så lugn, så huld, Som skulle han
av ros och lager smyckas” (PSB 1819, 87: 3). I början av samma strof skriver Wal-
lin: ”För mänskors skuld De vassa törnen i hans panna tryckas” (PSB 1819, 87: 3).
Franzén frågar: ”Skall din jord oss nära Till förtappelse Och blott tistlar bära”
(PSB 1819, 44: 6). Om liljor i Bibeln anser Hedegård och Saarisalo (BUB 1972,
633) att de inte med säkerhet betyder bestämda liljearter utan kan ha en allmännare
betydelse. Liljornas hemortsrätt i den svenska Bibeln diskuterades en hel del i
samband med den senaste bibelöversättningen (se t ex Ingegerd Fries, Bibeln på
nyaste svenska, Vår lösen 1982: 2). I psalmer är de den oftast förekommande
blomman. Geijer skriver: ”Du kläder liljorna i prakt” (PSB 1819, 281: 2) och Hed-
born hävdar: ”Han försörjer örnens ungar, Kläder liljan i dess skrud” (PSB 1819,
407: 5). Utom Frostensons ”vackra törnrosbuske” hör såväl rosor som liljor enbart
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till 1700- och 1800-talspsalmen. Det obestämda gräs är allmänt i psalmtexter såväl
som representant för liv som för förgänglighet. Om skapelsen skriver Åström:
”Och samma vishet för min syn I tusen skick sig visar. Den röjer sig i minsta stoft,
I gräsets brodd, i blommans doft” (PSB 1819, 27: 3). Om ”lastens trälar” diktar
Wallin: ”Som vissna gräs de falla bort” (PSB 1819, 326: 3). En svensk prägel ger
Hartman i sin skapelsesång med materialets enda inhemska blommor: ”Gud vävde
gräsets / gröna matta / med starr och hundkäx och violer” (PSB 1986, 587: 3) även
om nämnda växter sällan påträffas på gräsets gröna matta. Nedan skall denna
psalm citeras åtskilliga gånger. I naturens överflödiga rikedom verkar den vara en
arvinge till Spegels lovsång, psalm 303 i 1695 års psalmbok (Den gamla psalmbo-
ken 2001, 79–83). De hästhovar, vårlökar och krokusar på dikeskanten som Fros-
tenson i Kyrkovisor för barn diktar om (KV 1960, 782, 791) har inte kommit in i
psalmboken.

Bland djuren är det fåglar som psalmister mest använder, fåglar som närmare
odefinierade representanter för skapelsen som blommor ovan. Hos Franzén sjunger
den blinde: ”Jag får ej se Guds dag, Som minsta fågel prisar” (PSB 1819, 365: 1).
Bexells glädje över tillvaron får uttryck i ”Se på himlens många fåglar / hur de fly-
ger i Guds famn” (PSB 1986, 563: 1). Särskilt nämnda fågelarter är örn, sparv och
duva, starkt förankrade i Bibeln. ”Starka unga män […] Men som örnen uppåt far,
Den till Gud sin tillflykt tar Får i bönen nya vingar”, lovar Alin i sin bönepsalm
(PSB 1937, 339: 3). Hallqvist tilltalar Gud med ”Jordens Gud / stjärnornas Herre, /
vän med blommor och sparvar och barn” (PSB 1986, 626: 1). En människa inför
döden beskriver Wallin: ”Snart till den strand, där böljor sig ej häva, Lik arkens
trötta duva skall du sväva” (PSB 1819, 481: 8). Söderberg känner även svalan i
”Ty i Jesu Kristi tro Får var själ, som trår till ro Och mot tvivel söker fäste, Hägn
likt svalan i sitt näste” (PSB 1937, 171: 3). Utöver de förutnämnda känner psal-
mister inte flera arter. Till och med Runeberg, en van jägare som han var, skriver
generellt om vattenfågel (PSB 1937, 172: 6), fast han säkert var bekant med sina
änder, doppingar och lommar. Utanför psalmerna känner de dikter som behandlats
i konkordansen (Konkordans över J. L. Runebergs lyrik 1990) till ett tjugotal
fågelarter inkluderande vattenfågeln.

Vattnets håvor beskrivs ensidigt: fiskar får heta fiskar. Hartman låter havet
vimla av fiskar (PSB 1986, 587: 4) och Frostenson repeterar bibelberättelsen med
”Kornbröd fem och fiskar två / får han av en pojke då” (PSB 1986, 444: 3). Visser-
ligen talar Bibeln inte heller om enskilda fiskarter (BUB 1972, 285), men som
växtnamnen hundkäx och viol skulle en svensk ål eller strömming ha bidragit till
att skapa vardagsvänlighet mitt i det religiösa.
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Däggdjuren representeras givetvis av får och lamm som är de vanligaste djur-
namnen i Bibeln. Sin psaltarparafras avslutar Wallin tröstande: ”Han sina barn
dock leder Som herden sina får” (PSB 240: 6). Franzéns föräldrapsalm försäkrar:
”Gode Herde, i din hjord Du de svaga lamm ej glömmer” (PSB 1819, 341: 2). Varg
– även som ulv –, rådjur, älg, lo och lejon har var sin plats i den psalmistiska fau-
nan. Av dessa är det de nordiska rådjuren, älgarna och loarna som inte är belagda
i Bibeln. Dem har Hartman säkerligen med avsikt gett utrymme åt i sin skapar-
psalm där ”Gud byggde skogens / stolta landskap / med rådjursstigar mellan trä-
den / och vattenhål för lo och älgar” (PSB 1986, 587: 5), fast verserna inte vittnar
om förtrogenhet med naturen. ”Så skicka herdar till din hjord, Som den för ulvar
vakta” (PSB 1937, 224: 6) bes det i Alins konfirmationspsalm. Både lejon och den
mytiska sagofiguren drake finns med i Wallins psaltarparafras på Dav 91: ”Trygg
kan du gå bland vilddjurs hot, Ty Herren dig bevakar, Och träda med en stadig fot
På lejon och på drakar” (PSB 1819, 225: 3).

Kräldjuret orm, det väsentliga i människans fall (1 Mos 3: 1-4), ingår i Fran-
zéns beskrivning ”Lust och högmod höra Ormens smicker än” (PSB 1819, 44: 1).
Skapelsens minsta företräds av bi, mask, myra, fjäril och de obestämda kräk. Den
sistnämnda hos Hedborn förekommande insekten har i 1986 års psalmbok av Hall-
qvist bearbetats till kryp. Bin och fåglar som annars sällan nämns tillsammans och
inte heller utgör något etablerat ordpar förenar Frostenson i ”Lova Herren, bin och
fåglar, / alla djur i mark och skog” (PSB 1986, 7: 3). Mitt bland skaparflödet ser
han ”myran som med strået strävar” (PSB 1986, 586: 2). I Hartmans omfattande
skapelsepsalm är inte ens fjärilar frånvarande: ”och se, vad fjärilar på ängen”
(PSB 1986, 587: 4). Synd tilltalar Franzén med ”O mask, som ro ej ger” (PSB
1819, 165: 3). Vad djurarterna angår kan man lägga märke till att vissa starka,
inbillade eller obehagliga djur som lejon, varg, drake, orm och mask inte förekom-
mer hos 1900-talisterna.

7.4 Beteckningar för naturlandskap

Vanligare än djur och växter är olika slags landskapsbeteckningar i psalmtexter.
Den svenska naturen möter man bl a i lundar, hedar, åkrar, ängar och fält i psalm-
texter från olika sekler. Men även mera exotiska öknar är belagda. Höst målas av
Söderberg med ”Och när höstens vindar svala Härja lund, som gulnad står, Höra vi
Guds stämma tala Om hur snart vår tid förgår” (PSB 1937, 479: 1). I samma psalm
konstaterar han tidigare: ”Åkerns sista skörd är bärgad, Ängens blommor fallit av”
(PSB 1937, 479: 1). Wallin tackar jordens fruktbarhet i verserna ”En blick av nåd
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du sänker ned, Och strax den ofruktbara hed Av gräs och gröda höljes” (PSB 1819,
401: 4). ”Låt fälten vitna, O Gud, till skörd”, (PSB 1986, 418: 3) ber Hildebrand i
missionspsalmen. Hedborns nyårstankar återkommer till israeliternas vandring
mot det lovade landet i ”Israel på honom trodde, Då han genom öknen drog” (PSB
1819, 407: 6).

Oftast förekommande hos alla författargrupper är dock benämningar på höga
och våta platser. Av de föregående är det berg som är vanligast, vilket kan bero på
att berget i Bibeln har sin speciella betydelse som plats för uppenbarelse och
undervisning (2 Mos 19, Mt 5–7). Belägg har även klippa, höjd och kulle. ”Och
berget skalv och öknen, Och Herren talade och bjöd” (PSB 1819, 143: 1), skildrar
Franzén händelserna på Sinai. För kungens väl uttalar Wallin sin bön på lutherskt
vis: ”Var du hans klippa och hans borg, Var du hans tröst uti all sorg” (PSB 1819,
304: 1). Om livets gåva och gräns skriver Norberg; ”Från Golgata kulle är hemvä-
gen röjd. / Hans heliga arm hindren krossar” (PSB 1986, 629: 3) och i Frostensons
lovsång ljuder det: ”Lova Herren, berg och höjder” (PSB 1986, 7: 3).

Bland vattenlederna har hav, flod och källa genom århundraden haft den stadi-
gaste ställningen angående psalmistiska vatten, men även bäckar, forsar, strömmar
och sjöar är belagda. ”Gör haven och floderna rena” (PSB 1986, 287: 2), uttrycker
Setterlind sin miljövänlighet i bönen. Om sin vän diktar Norberg som följande:
”Fåren känner han igen, / vet var källan är belägen” (PSB 1986, 472: 1). ”…havets
vilda vågor Och bäckens lena fall” (PSB 1819, 393: 2) prisas i Ödmanns sommar-
psalm. Den upprepade gånger citerade lovsången av Frostenson inrymmer allt ska-
pat och fortsätter efter berg och höjder med ”bäck och källa, fors och flod” (PSB
1986, 7: 3). ”Hur härligt vittna land och sjö Ännu i frost och vintersnö, O Gud, om
dina under” (PSB 1937, 480: 1) inleds Topelius vinterpsalm som har hans sagors
rimfroststämning.

Det oväntade och eventuellt bibelpåverkade är att den nordiska älven inte fått
plats i de behandlade författarnas kyrkovisor, fast vattendragen förekommer all-
mänt i psalmlyrik. I 1986 års psalmbok finns älven med i en översättning av Fros-
tenson (PSB 1986, 170: 2). I den omtyckta psalmen O, hur saligt att få vandra
heter det, något misslyckat, hos Blomqvist och Ollén ”vid älvarna i Babeln” (PSB
1986, 300: 2). Sandell-Berg diktar om ”nådens och sanningens älv” (PSB 276: 1) i
en psalm som först antagits i 1986 års psalmbok. Ingen av dessa tre ingår dock i
mitt egentliga material.
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7.5 Naturfenomen och himlakroppar

”När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste
där…” (Ps 8: 4) prisar psaltarsångaren Guds härlighet för tre tusen år sedan. På
samma sätt har världsalltet genom tiderna utgjort ett konstant element i psalmtex-
ter.

Vind, storm, regn och snö upprepas i psalmer från släkte till släkte. ”Vad ljuv-
lig vällukt, buren på varje vindens fläkt” (PSB 1819, 392: 2), fascineras Wallin av
vårens skönhet. Frostensons trettondagspsalm lovar: ”Ett hem likt redet fågeln
byggt / i storm och mörker vilar tryggt, / bevarat av Guds kärlek” (PSB 1986, 436:
4). Syndafloden behandlar han med ”Länge förrän regnet kommit / hördes Noas
hammarslag” (PSB 1986, 559: 3). I hans outtömliga lovsång ryms ”dimma, regn
och vind och snö” (PSB 1986 7: 2). Moln och skyar syns inte sällan på psalmhim-
meln. Franzén övertygar: ”Herrens ljus ej slocknar ut, Fast det i moln sig döljer”
(PSB 1819, 122: 5). ”I tro under himmelens skyar” upprepas i tre strofer i Wid-
marks psalm om hur Guds frälsning räcker till för en ångrande (PSB 1986, 228: 1,
4, 5).

Starkare skeende i naturen representeras av beteckningar som hör ihop med
åskan. Liedgren diktar om ljungeldslåge (PSB 1937, 533: 3) och Franzén beskri-
ver Herren Gud på Sinai ”bland eld och rök och tordönsljud” (PSB 1819, 143: 1).
”Åskans knall och blixtens lågor” (PSB 1819, 3: 3) finns med i Hedborns skildring
av Guds varelse. Ödmanns sommarpsalm motsätter naturens mildhet med ”blix-
tens klara lågor Och åskans dunder, fart och knall” (PSB 1819, 393: 2). De starka
naturfenomenen känner sig mera hemma hos 1700-talisterna; bland de yngsta psal-
misterna är det endast Bolander som skriver om åskan, dock avsevärt mjukare med
”solen sken, och blixten slog” (PSB 1986, 562: 1). Naturens vänlighet betonas av
Wallin med ”Som dagg, av morgonrodnan född, Skall trones frukt ock flöda”
(PSB 1819, 199: 6). Hildebrands ”Gud, ge svalka och nederbörd” (PSB 1986, 418:
3) i bönen för den moderna människan påminner mera om en väderrapport än en
psalmlyrisk stämning.

Solen och stjärnor är de allmännast förekommande himlakropparna såväl i
gammal som ny psalm; månen har färre belägg. I en av sina psalmer om männis-
kans förhållande till Gud skriver Wallin: ”När solens milda strålar snart Igenom
molnen bryta, Är luften frisk och fästet klart” (PSB 1819, 242: 3). Runebergs pas-
sionspsalm garanterar: ”Solen, som från fästet lyser Över ond som över god, Blott
en ringa droppe hyser Av hans djupa kärleksflod. Månen, som från himlens hus
Ger åt själva natten ljus, Månd en skugga endast vara Av hans kärlekseld, den
178



klara” (PSB 1937, 82: 4). Guds uppenbarelse i naturen beskriver Wallin med ”I
blommans skrud, i stjärnans prakt För mig ditt namn du skrivit” (PSB 1819, 41:
2). ”Se, stjärnorna tända För honom sin brand” (PSB 1937, 248: 1), förkunnar
Nilsson i sin missionspsalm. Eggehorn lovar: ” Du är på väg. En dag blir natten
vit. / En dag och stjärnor växer ur hans famn” (PSB 1986, 256: 4). Psalmstjär-
norna förekommer även i sammansättningar som morgonstjärna (t ex PSB 1986,
47: 2, PSB 1819, 69: 1), stjärnehimlen (PSB 1986, 25: 1), stjärneskrud (PSB 1937,
480: 4) och stjärnevalv (PSB 1937, 177: 3). Tillsammans med stjärneskrud har
Topelius också norrskensprakt (PSB 1937, 480: 4).

Anér har även Vintergatan i sin psalm om Gud som Skapare (PSB 1986, 27: 1,
2). Setterlind talar om världsalltet (PSB 1986, 287: 2). Frånser man Wallin är rymd
belagt i psalmer allt oftare ju yngre dikter det gäller (t ex 342: 1, 522: 1, 587: 12,
335: 4 i PSB 1986)

7.6 Naturbetecknande substantiv i konkret och överförd betydelse

I psalmlyriken, såsom i språket i allmänhet, kan naturbetecknande substantiv
användas i sin egentliga, konkreta betydelse, men de kan också användas i över-
förd betydelse, dvs de kan utgöra bildliga uttryck.

7.6.1  Konkret betydelse

Att i psalmen möta något bekant och tryggt såsom naturen med dess många dimen-
sioner hjälper en att närma sig och motta även det som kan kännas mera främ-
mande och svårare, budskapet. Psalmister från olika århundraden presenterar en
verklighet som var och en kan uppleva med sina egna sinnen. Då används naturbe-
teckningar i sin ursprungliga betydelse. ”Hav och stränder din allmakt formar”
(PSB 1986, 418: 1) inleder Hildebrand sin missionspsalm. I de första verserna i
Hallqvists psalm om treenigheten öppnas himmel och jord: ”Måne och sol, vatten
och vind och blommor och barn skapade Gud” (PSB 1986, 21: 1) där det närmaste
väsentliga är med. Wallins vinterdikt meddelar: ”I täta moln är himlen klädd, Och
dödlik i sin vita bädd Den trötta jorden vilar” (PSB 1819, 405: 2). Sandell-Bergs
hemlängtan får sitt uttryck i raderna ”Hur jordens blommor dofta Av friskhet och
behag Och hur dess fåglar sjunga Den sköna sommardag, Hur vänner, dyra, kära
Så ljuvligt möta mig, Mitt hjärta ändå längtar, O sköna hem, till dig” (PSB 1937,
579: 3). Frostenson beskriver Anden med bekanta naturföreteelser:” Vinden ser vi
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inte, /men vi ser dess spår. / Vågen rörs och gräset / böjs där vinden går” (PSB
1986, 54: 3).

7.6.2 Överförd betydelse: naturbetecknande bildspråk i psalmlyrik

Olika slags stilfigurer är till för att ge framställningen pregnans och intensitet (Lil-
jestrand 1987, 84). Bildspråkets möjlighet att potentiera det upplevda har psalm-
författarna inte försummat. Utom i helt konkret betydelse förekommer naturbe-
teckningarna i psalmer som överföringar av olika typer. De ingår ofta i många
slags språkliga bilder. I detta avsnitt använder jag som teoretiska förebilder Olof
Homéns Poetik (1954), Erik Wellanders Riktig svenska (1965) Ulla Albecks Dansk
stilistik (1968), Peter Hallbergs Diktens bildspråk (1982), Peter Cassirers Stil, sti-
listik & stilanalys (1986 och 2003) samt Birger Liljestrands Språk i text (1987).
Sedan antiken har troper och figurer utgjort en väsentlig del av stilistiken. Gränsen
mellan dem har ofta tvistats (Albeck 1968, 114). Även Homén anser att det inte
finns någon anledning att upprätthålla skillnaden mellan dessa två (Homén 1954,
205). För detta arbetes del spelar gränsen inte någon roll. Syftet med såväl troper
som figurer är att ge åskådlighet åt det som skall uttryckas. När jag i det följande
beskriver bruket av språkbilder i materialet använder jag invanda begrepp. Min
framställning bygger på Wellanders (Wellander 1960, 78–86), Homéns (Homén
1954, 203–319) och Cassirers (Cassirer 1986, 100–106, 2003, 207–216) definitio-
ner.

Jämförelser och liknelser

Jämförelser och liknelser är vanliga i psalmlyriken. Ju närmare vår egen tid vi
kommer, desto färre blir de. Detta bygger på min egen erfarenhet som psalmbru-
kare. Skillnaden mellan dessa två är att liknelsen består av två parallella led (Wel-
lander 1960, 79). I Wallins psalm Se människan heter det: ”Dock är hans blick så
lugn, så huld, Som skulle han av ros och lager smyckas” (PSB 1819, 87: 3).
Gabrielsson avslutar sin psalm om Guds ord med ”Till honom varje väsen trår,
Som flodens våg mot havet går, All äran är ock hans” (PSB 1937, 177: 5). Alins
reformationspsalm förkunnar: ”Se, jorden förbrinner, Och himlen förgår, Som
blomstret försvinner, Guds ord dock består” (PSB 1937, 161: 5). I en jämförelse är
ena ledet predikatlöst. Runebergs gudstjänstpsalm inleds fröjdefullt med ” Hur
ljuvt det är att komma Till Herrens tempelgård, Där trogna själar blomma Som lil-
jor i hans vård” (PSB 1937, 210: 1). I fosterlandspsalmen skriver han: ”Du hulpit
180



det ur mörker opp Liksom en blomma ur sin knopp” (PSB 1937, 492: 8). 1900-
talisten Frostenson prisar den allsmäktige med ”Guds kärlek är som stranden och
som gräset” (PSB 1986, 289: 1). Moderns famn och fågelns bo är i litteraturen ofta
använda bilder för trygghet. Båda ingår i Melins ”Jag är hos dig, min Gud, / som
barnet hos sin mamma. / Jag är hos dig, / som fågeln i sitt bo” (PSB 1986, 607).
Hallqvist skildrar Jesus utseende inför barnskaran med ”Hans ansikte lyste som
solen” (PSB 1986, 41: 5).

Metaforer och allegorier

Metaforen ”bygger på likhet mellan det begrepp som egentligen avses och det
bildliga uttryck som används i stället” (Cassirer 2003, 223). Sådana överföringar
är i språket så allmänna att man inte alltid känner igen dem (t ex korsets fot, himla-
valvet). Allra vanligast är metaforer i poesin och så är det även i psalmlyriken.

Franzén skildrar faror i livet med ”Hur mörk min väg bland törnen går” (PSB
1819, 119: 3) och om ett läge av motsatt beskaffenhet diktar han: ”När din fot på
rosor går” (PSB 1819, 127: 3). Den trygghet man i Gud äger försäkrar Hedborn i
nyårspsalmen med ”Han min starkhets klippa är” (PSB 1819 407: 8). Samma tan-
kegång har Frostenson när han hävdar: ”Intet äger / du som ej han dig ger. / Kravet
och kraften, / viljan och verket / strömmar ur samma / källa från bergen ner” (PSB
1986, 87: 2). Hopp mitt ibland svårigheter beskriver Wallin tröstande: ”Ur det
moln, din dag betäcker, Skall en stråle än gå fram” (PSB 1819, 245: 1). Tro på
Guds bevarelse ingår i Frostensons ”Bland orm och varg Guds hjord blir förd / och
intet ont den sker” (PSB 1986, 377: 3). I Jesus levnadshistoria använder Geijer den
traditionella bilden ”Ett lamm du dig åt bödlar bjöd” (PSB 1819, 72: 4). Över-
vunna svårigheter tyder Wallin på med uppmaningen ”Tidens stormar glöm, Ty du
har hunnit hamnen” (PSB 1819, 483: 4).

Namn på himlakroppar ingår ofta i stilfigurer. Oftast används solen. Detta kan
vara bibelpåverkat. I Bibelns bildspråk talas det också ofta om solen. Till exempel
vid Kristus förklaring heter det att ”hans ansikte lyste som solen” (Mt 17: 2). I
Franzéns aftonpsalm heter det: ”Låt mig din nåd ej sakna, Tills jag en gång får
vakna, Där själv du solen är” (PSB 1819, 433: 4). Solen ingår också i vissa för
Wallin utmärkande bilder av typen nådens sol (PSB 1819, 55: 4), evighetens sol
(PSB 1819, 73: 1), rättfärdighetens sol (PSB 1819, 108: 5). Likadana bilder med
källa är minst lika allmänna. Det finns fridens källa (PSB 1819, 39: 4), nådens
källa (PSB 1819, 153: 15), ljusets, fridens, salighetens källa (PSB 1819, 481: 6)
och livets källa (PSB 1819, 493: 3). Bilder av ovannämnd typ är allmänna hos
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1700-talisterna (se Hallberg 1982, 237, jfr 6.7 nåd och synd). Livets källa har dock
gått i arv ända till Frostenson (PSB 1986, 586: 1), Hallqvist (PSB 1986, 411: 1)
och Larsson (PSB 1986, 111: 2). Nådens källa påträffas hos Liedgren (PSB 1937,
186: 2). Om dessa bilder är psalmdiktningens gemensamma tradition kan jag på
grund av mitt material inte säga. I 1695 års psalmbok finns åtminstone nådsens
källa i nr 184, Paul Gerhards psalm i Spegels översättning (Den gamla psalmbo-
ken 2001, 39). Samma typ av metaforer representeras också av Wallins kvalets
törne (PSB 1819, 87: 8), syndens ogräs (PSB 1819, 83: 3), glädjens ros (PSB
1819, 87: 8), dödens dal (PSB 1819, 476: 3), livets träd (PSB 1819, 488: 2) och
lastens ogräs (PSB 1819, 500: 2). I 1986 års psalmbok hittar man frihetens träd
(Frostenson, 600: 4), döpelsens hav (Hartman 62: 3), glömskans hav av nåd (Hart-
man 484: 2), nådens hav (Jonson 522: 1), dödens dal (Norberg 625: 1) och nådens
djupa ström (Littmarck 384: 2).

Vad bruket av jämförelser, liknelser och metaforer innehållsligt angår är psal-
misterna från olika tider sinsemellan konsekventa. Rosor och liljor representerar
det sköna och ljuvliga, tistlar och törnen det onda och vidriga som även vargar,
ulvar och ormar. ”På hans kind, som rosor smycka, Löftet står om liv och lycka”
(PSB 1819, 349: 2) skildras ungdomen av Wallin. Frostenson för sin del tolkar
Guds löften med ”Bland orm och varg Guds hjord blir förd och intet ond den sker”
(PSB 1986, 377: 3). Mask företräder något föraktligt, men även obetydligt. ”Dock
begär ej, mask i gruset, Att hans dolda råd förstå” (PSB 1819, 407: 2), tilltalar
Hedborn människan. Det stora och det lilla är motsatta i hans ”Stjärnan du på fäs-
tet leder Och minsta kräk dess väg bereder” (PSB 1819, 3: 4). Örnen ”som i rym-
den svävar” representerar kraft och frihet, medan sparven är en obetydlig varelse,
men dock betydelsefull i Guds omsorg: ”Gud skapar allt på nytt i Kristus / som äls-
kar syndaren och sparven” (PSB 1986, 587: 12), övertygas det i Hartmans skapar-
psalm. Får och lamm är allmänna bilder i Bibeln, t ex i Jesus liknelser om det för-
lorade fåret (Lk 15) och den gode herden (Joh 10). Det är naturligt att de inte sällan
förekommer i psalmverser. Genom får och lamm skildrar psalmerna Jesus dubbel-
roll såväl som herde för den kristna församlingen som i betydelsen Agnus Dei.
Jesus verksamhet på jorden beskriver Wallin: ”Av spridda får och späda lamm Han
sig en hjord församla vill” (PSB 1819, 56: 2). En botfärdig fånge låter han önska:
”Där skall jag, tvådd i Lammets blod, Alltmera helgad, vis och god, Min arvedel
ock finna” (PSB 1819, 375: 13). Som i det föregående aktualiserar symbolen Guds
Lamm i kristen diktning alltid Kristus offerdöd. Så är det även i Hartmans ståtliga
skildring av kyrkan: ”Guds offrade Lamm / ges ut för oss alla som Herren har sagt”
(PSB 1986, 62: 5).
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När en metaforisk framställning utvidgas till en större helhet kan man tala om
en allegori (Wellander 1960, 80). Enligt Homén (Homén 1954, 220) ställer allego-
rin ”oss inför två förlopp: det manifesta som vi se, det latenta som vi skola se”.
Nedan ges exempel på sådana bilder i psalmtexter. Vid en ung människas begrav-
ning diktar Wallin: ”Av den dolda masken tärd Blomman vissnar lätt på kinden,
Och fast ej till mognad närd Skakas frukten ned av vinden” (PSB 1819, 494: 3).
Guds bevarelse beskriver han med ”Tro ej han löftet bryter, Tro ej han från dig
flyr, Då stormen mot dig ryter Och dundret kring dig gnyr: Han går på stormens
vingar, Han far på dundrets vagn” (PSB 1819, 224: 5). Olofssons aftonpsalm
inleds med bilden ”Så tvår sig än en dag i nattens källa” (PSB 1986, 511: 1). Nor-
berg beskriver Jesus som ”håller omkring dig” med ”Han nynnar en sång, / som
han gjorde en gång / till stjärnornas ljusa koraler (PSB 1986, 606: 1).

Övriga stilfigurer

Med apostrofering avses retoriskt tilltal, dvs något frånvarande tilltalas som hade
det varit närvarande. Det personliga tilltalet leder ofta även till personifiering av
något opersonligt (Homén 1954, 317). Apostrofering är det fråga om när Frosten-
son i sin kortaste psalm tilltalar törnrosen med ”Vackraste törnrosbuske, / som så
blekröd står, / taggar gav du Jesus. / Jag din blomma får” (PSB 1986, 611: 1). Lars-
son för sin del använder metonymi när han i adventspsalmen beskriver Jesus
ankomst: ”Kristus kommer – världens ljus, / morgonstjärnan klara” (PSB 1986,
111: 3). Metonymi är som metaforen ”beteckning för tillfällen då man använder ett
annat ord eller uttryck i st.f. den egentliga beteckningen” (Cassirer 2003, 212).
Likadan figur gäller det i Franzéns utbristande ”O mask, som ro ej ger” (PSB 1819,
165: 3) som tilltal till synden. Som kontrastens figur betecknas antites vars effekt
grundar sig på termerna i deras motsatta föhållande till varandra (Homén 1954,
232). Ihopsatt av starka antiteser är Bolanders lovpsalm i ”Herren gav och Herren
tog, / solen sken och blixten slog, / hårda törnar, öppen famn” (PSB 1986, 562: 1).
En ypperlig besjälning, behandlande av döda ting som levande (Cassirer 1986,
101) har Martinson i sommarpsalmen: ”Hur skönt att djupt bland gläntors flor / se
solens fingrar sömma / en vacker klädnad till den säng / som vi ger namnet som-
marns äng” (PSB 1986, 202: 1). Med allusion avses anspelning på händelser och
personer, men också retoriska och litterära formuleringar varför den är en kun-
skapsmässigt krävande stilfigur (Cassirer 2003, 208). Åtskilliga allusioner i psal-
mer utgörs av anspelningar på bibliska tilldragelser. Att förstå dem förutsätter
bibelkunnighet. Inför Marie bebådelsedag går Hartman igenom gammaltestament-
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liga händelser, israeliternas vandring mot det lovade landet: ”Släkte efter släkte
öser / salighet ur detta under, / källan som brast fram i öknen ” (PSB 1986, 482: 5).
Flera 1700-talspsalmer rör sig i Israels historia. Ökenvandringen hänvisar även
Wallin till i Vaka själ och bed med ”Se det goda land På den andra strand Dit Guds
folk igenom strider, Genom hav och öknar skrider Vid sin Josuas hand” (PSB
1819, 210: 9). I samma psalm ingår en anspelning på Uppenbarelseboken (Upp 7:
9) i verserna ”Kronan räckas, palmen vinnas” (PSB 1819, 210: 11). I Bibeln utgör
palmbladen symboler för segerglädje (BUB 1972, 788). Ofta hänvisar psalmister
till Jesus liknelser. I Ödmanns psalm vid en kyrkas invigande ingår bönen ”Låt
icke här ditt ord på hårda klippan falla” (PSB 1819, 320: 5). Döparens löften om
Jesus hänvisas till i Franzéns påskpsalm: ”Snart uppstån I åter Likt kornen som
gro. Han själv, som dem sådde, skall komma till slut Och samla in skörden men
skilja förut Ogräset från vetet” (PSB 1819, 102: 5).

7.7 Sammanfattning

Naturbetecknande substantiv har sin speciella roll i psalmtexter. De används dels
för att ge liv åt språket och förena det med den omgivande verkligheten, dels för
att smycka texter med bilder av olika slag. I vartdera fallet inverkar de på identifi-
kationspotentialen hos en psalmbrukare.

Beträffande växt- och djurnamnen kan man lägga märke till att beteckningar
på speciella arter inte är vanliga. Helst använder författarna benämningar på över-
arter, allmänbegrepp som fåglar och blommor. Såväl växt- som djurnamnen är
oftast sådana som är belagda även i Bibeln. Det är endast 1900-talisten Hartman
som djärvt placerar inhemska arter i sina texter.

Bland beteckningar för naturlandskap är namnen på höga och våta ställen van-
ligast. Även dessa är till stor del bibelbundna så att man förgäves letar t ex efter det
svenska älv i det material detta arbete omfattar.

Beträffande himlakroppar är det solen och stjärnorna som författarna mest
använder. Starka naturkrafter som det som rör sig kring åska är allmännast hos den
äldsta psalmistgenerationen.

Utom i konkret betydelse används naturbeteckningar i olika slags stilfigurer.
Det finns rikligt med jämförelser, liknelser och metaforer. En typisk representant
för de sistnämnda är konstruktion med genitiv som nådens källa. Mera sällsynta
bilder är metonymi, allusion, apostrofering, antites och besjälning.
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8 Syntaktiska analyser

8.1 Inledning

I detta kapitel redogör jag för hur den syntaktiska strukturen fungerar i olika
psalmförfattares texter. Huvud- och bisatsernas inbördes förhållanden, menings-
längden såväl för satsernas som för ordens del är sådana saker som inverkar på hur
lätt eller svårt en psalm möter mottagaren. Syntaktisk lättillgänglighet kan utgöra
en väsentlig del av psalmtextens vardagsvänlighet. Kvantitativa analyser har, som
Sorvali (Sorvali 1991, 94) påpekat, kritiserats för skenbar exakthet. Genom den
syntaktiska analysen vill jag ändå komplettera det som presenterats i kapitlen 3-7.

I min licentiatavhandling Jesus svarade och sade. Matteusevangeliet i 1917
och 1981 års bibelöversättningar (1999) vid UU undersökte jag Bergspredikans
syntaktiska struktur i det aktuella materialet i jämförelse med Novum. Analysen
bygger på Sorvalis bok Studier i översättningsvetenskap (1991) som även i detta
kapitel utgör den teoretiska grunden. Övrigt lingvistiskt material jag i detta kapitel
använt utgörs av Björnssons Läsbarhet (1968), Platzacks Språket och läsbarheten
(1974), Gunnarssons Lagtexters begriplighet (1982), SAG 1 och 4 (2000) samt
Olevards Tonårsliv (1999).

Sorvalis syntaktiska analys utgår från följande enheter:

1. Antal huvudsatser

2. Antal satser / mening

3. Antal ord / mening

4. Bisatser i % av alla satser

5. Förhållande mellan huvudsts och bisats

6. Antal satsförkortningar (Sorvali 1991, 95).

Sorvalis metod bygger på den traditionella grammatikens begrepp i syfte att analy-
sera texter syntaktiskt. Fast föreliggande arbete inte gäller översättning anser jag
att metoden mycket väl kan tillämpas vid jämförelse av psalmtexter från olika tids-
perioder. När det gäller översättningar har man ofta att göra med strukturellt mer
eller mindre från varandra avvikande språk, medan det i nedanstående analys är
fråga om samma språk under dess olika utvecklingsskeden. Detta kan bidra till
analysens ändamålsenlighet.
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Analysmaterialet utgörs av nio författare. Av varje psalmistgrupp har jag valt
de tre som svarar för den största ordmassan. Sålunda gäller analysen Franzén, Wal-
lin och Ödmann i 1819 års psalmbok, Eklund, Liedgren och Runeberg i 1937 års
psalmbok samt Frostenson, Hallqvist och Hartman i 1986 års psalmbok. Ur den
sistnämnda psalmboken har jag ytterligare valt sex psalmister med minst tre psal-
mer för att reda ut om det finns en tydlig trend som visar psalmsyntaxens utveck-
ling i någon viss riktning. Av denna grupp skall i synnerhet Setterlind ofta bli före-
mål för jämförelse.

När jag i detta kapitel talar om 1700-, 1800- och 1900-talister avser jag de nio
författare som är med i analysen och nämner speciellt de 1900-talister som utgör
jämförelsegruppen. Analysens reliabilitet kan givetvis kritiseras eller åtminstone
diskuteras på grund av att de medtagna psalmisterna representerar olika stora ord-
massor. Eftersom de emellertid i var sin grupp svarar för det största psalmstoffet
kan urvalet anses berättigat.

Av Sorvalis (Sorvali 1991, 95) enheter ska jag inte behandla satsförkortningar
för att deras roll i psalmtexter är obetydlig. Det är alltså endast meningar, satser
och ord som utgör analysenheterna. Eftersom analysen gäller texter med olika
omfång har jag räknat även den procentuella andelen av huvudsatser.

Enligt SAG (SAG 1 2000, 197) är meningen ”den största icke-underordnade
syntakstiskt sammanhållna textenheten”. I skrift börjar meningarna med stor bok-
stav och slutar med stort skiljetecken” (SAG 1 2000, 197). Vad 1819 och 1937 års
psalmböcker gäller kan man inte anse stor bokstav som kännetecken för mening.
Stor bokstav förekommer i dem mera godtyckligt även mitt i en sats eller mening.
I dylika fall har jag låtit skiljetecknet avgöra. Som meningar har jag räknat både
satsformade och de inte-satsformade som är vanliga i psalmdiktning. Dessa predi-
katlösa meningar utgörs oftast av tilltal, utrop eller uppmaningar (jfr kap. 5). I det
följande ger jag några exempel på sådana fall:

Ödmanns långa tilltal i psalm 2 lyder: ”Herre, evigt stor i ära, Höghet, vishet,
nåd och makt, Mild och sann i himlens lära, Rik och god i jordens prakt, Dygdens
värn och nödens tröst” (PSB 1819, 2: 1). En motsvarande vokativ inledning finns i
Eklunds psalm 169: ”Fädernas kyrka i Sveriges land, Kärast bland samfund på jor-
den” (PSB 1937, 169: 1). Ett hos såväl äldre som yngre psalmister förekommande
utrop är halleluja som har sitt psalmistiska ursprung i Psaltaren. Hartman diktar:
”Vad är murar, vad är gravar? Halleluja”(PSB 1986, 153: 2). Halleluja-utropen
mellan stora skiljetecken har jag betraktat som meningar. En huvudsatsekvivalent
(SAG 4 1999, 783) är det fråga om då Franzén öppnar sin uppståndelsepsalm med
utropet ”Vad ljus över griften” (PSB 1819, 102: 1). Som exempel på predikatlösa
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uppmaningar kan nämnas Wallins inledning i ingångspsalmen ”Upp, psaltare och
harpa” (PSB 1819, 1: 1) och Eklunds början på ungdomspsalmen: ”Med Jesus
fram i de bästa åren Till Andens källa, till livets ljus” (PSB 1937, 531: 1). Även
annorlunda predikatlösa meningar ryms i psalmmaterialet. Till exempel Setterlinds
påskpsalm kommer med huvudsats i varje strof först i sista versrader: ”O natt som
till all jorden kom / med seger över döden. / Guds natt, där Jesus själv en gång /
fick änglakraft i nöden. / Förjaga all vår liknöjdhet” (PSB 1986, 461: 2).

Med sats avser jag enligt SAG (SAG 1 2000, 221) en ”konstruktion som består
av subjekt (som kan saknas i vissa satstyper) och finit verbfras (predikatsled) samt
optionellt vissa adverbial som hör till hela satsen”. Som huvudsatser betraktar jag
även subjektlösa imperativsatser som ”Bereden väg för Herran” (PSB 1819, 53: 1)
eller ”Lova Herren, sol och måne, / alla stjärnor som han tänt” (PSB 1986, 7: 1).
Bisatser med supinum utan hjälpverb är vanliga i svenskan. En diktares frihet tillå-
ter ensamstående supinumformer även i huvudsats. I sådana fall har jag behandlat
supinumformen som finit och motsvarande sats som huvudsats, t ex: ”I det heligsta
ingången, Han ock min förlossning funnit” (PSB 1819, 45: 7). SAG (SAG 4 1999,
484) indelar bisatserna efter funktionen i relativa, nominala och adverbiella bisat-
ser. För mitt arbetes vidkommande är det relevant att av nominala bisatser välja de
interrogativa, av adverbiella konjunktionsbisatserna samt av attributiva de relativa
bisatserna. Bisatserna i detta kapitel består således av följande arter:

1. Relativa som inleds av relativt pronomen eller relativt adverb. Relativt
pronomen kan utelämnas då satsen saknar inledningsord.

2. Konjunktionbisatser som inleds av underordnande konjunktion Villkorsbisat-
ser framför huvudsats kan sakna inledningsord och ha frågesatsens form.

3. Indirekta frågesatser som inleds av interrogativa pronomen eller interrogativa
adverb eller frågepartikel.

Med ord avser jag grafiska ord. Att antalet psalmord i detta kapitel inte stämmer
överens med motsvarande antal ovan i kapitel 3, 4 och 5 beror på att jag i detta
sammanhang medräknat även omkvädena.

I tabellerna 24 och 25 beskrivs syntaktiska enheter hos de författare som ana-
lysen gäller.
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Tabell 24. Syntaktiska enheter hos valda psalmister, födda på 1700-, 1800- och 1900-
talen. Antal ord, satser och meningar, antal huvud- och bisatser i absoluta tal och deras
procentuella andel av alla satserna.

Författare Ord Satser Meningar Huvud-
 satser N

Huvud-
satser %

Bisat-
ser N

 Bisatser
 %

Franzén 4532 754 322 518 68,7 236 31,3

Wallin 10983 1641 749 1180 71,9 461 28,1

Ödmann 4838 705 297 424 60,1 281 39,9

Summa 20353 3100 1368 2122 68,5 978 31,5

Eklund 1618 202 102 121 59,9 81 40,1

Liedgren 995 155 73 109 70,3 46 29,7

Runeberg 1281 176 70 115 65,3 61 34,7

Summa 3904 533 245 345 64,7 188 35,3

Frostenson 4957 841 414 575 68,3 266 31,6

Hallqvist 1294 217 135 185 85,2 32 14,7

Hartman 2154 393 196 288 73,2 105 26,7

Summa 8405 1451 745 1048 72,2 403 27,8

Eggehorn 406 85 42 67 78,8 18 21,2

Bexell 232 54 24 46 85,2 8 14,8

Lindgren 357 64 58 63 98,4 1 1,6

Melin 518 110 48 98 89,0 12 10,9

Norberg 610 107 62 78 72,9 29 27,1

Setterlind 808 120 48 78 65,0 42 35

 Summa  2931 540 282 430 79,6 110 20,3
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Tabell 25. Syntaktisk bearbetning av vissa enheter i psalmer av valda författare, födda
på 1700-, 1800- och 1900-talen. Satser/mening, ord/mening, förhållande mellan
huvudsats och bisats, huvudsatsernas dominans i %.

Procenttalen i den sista kolumnen till höger visar hur många procent större antalet
huvudsatser är än antalet meningar i de aktuella diktarnas psalmer. Vad detta pro-
centtal används till framgår av 8.3.

8.2 Antal meningar

Då det inte är fråga om att jämföra samma tankeinnehåll i olika produktioner som
det är vid undersökning av översättningar har antalet meningar i mitt arbete i och

Författare Satser/
Mening

Ord/
Mening

Huvudsats/
bisats

Huvudsatsers
dominans i %

Franzén 2,3 14,1 2,2 60,9

Wallin 2,2 14,7 2,6 57,5

Ödmann 2,4 16,9 1,5 42,8

Medeltal 2,3 14,9 2,2 55,1

Eklund 2,0 15,9 1,5 18,6

Liedgren 2,1 13,6 2,4 49,3

Runeberg 2,5 18,4 1,9 64,3

Medeltal 2,2 15,9 1,8 40,8

Frostenson 2,3 11,8 2,2 38,9

Hallqvist 1,6 9,6 5,8 32,0

Hartmann 2,0 11 2,7 46,9

Medeltal 1,9 11,3 2,6 40,7

Eggehorn 2,0 9,7 3,7 59,5

Bexell 2,3 9,7 5,8 91,8

Lindgren 1,1 6,1 63,0 8,6

Melin 2,3 10,6 8,1 104,5

Norberg 1,7 9,8 2,7 25,8

Setterlind 2,5 16,5 1,9 62,5

Medeltal 1,9 10,4 3,9 52,4
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för sig ingen relativ funktion. Det kan inte anses visa textmassans omfattning för
att svenskan i äldre tider tålde långa satsflätor bättre än i dag. 1700- och 1800-
talisterna kunde i sina meningar gömma större ordantal än 1900-talisterna, så att
meningar inte blev så många. Antalet meningar i föreliggande arbete utgör grun-
den för fortsatta jämförelser med sats och ord.

8.3 Antal huvudsatser

Hos varje analyserad psalmist är antalet huvudsatser större än antalet meningar.
Detta är allmänt i språket och därför inte överraskande. Huvudsatsernas andel av
alla satser skall jag inte behandla närmare här för att den analogiskt kommer fram i
samband med genomgången av bisatser nedan i 8.4.

Utöver Sorvalis enheter har jag räknat även procenttalen som visar hur mycket
större antalet huvudsatser är än antalet meningar hos de aktuella författarna (se
tabell 19). Denna enhet kallar jag för huvudsatsernas dominans, och den har beräk-
nats för att det ska vara lättare att jämföra huvudsatsernas och meningarnas andel
psalmisterna emellan.

Procenttalen som visar huvudsatsernas dominans varierar mellan 64,3 och
18,6, vilket vittnar om påfallande skillnader mellan författarna. Jämför man grup-
perna som helhet med varandra ser man att procenttalen för 1800- och 1900-talis-
terna nästan stämmer överens, medan 1700-talisterna har betydligt större bruk för
enbart huvudsatser som det framgår av tabell 19. Ett uppenbart undantag bland alla
de medtagna författarna är Eklund. Hos honom är antalet huvudsatser endast 18,6
% större än antalet meningar. Störst är skillnaden mellan huvudsatser och
meningar hos yrkespoeterna, hos Franzén 60,9 %, hos Runeberg 64,3 % och hos
Setterlind 62,5 %. Utom hos Setterlind finns det i jämförelsegruppen ännu större
procenttal; hos Bexell är huvudsatsernas dominans 91,8 % och hos Melin t o m
104,5 %.

8.4 Antal bisatser

Hos samtliga undersökta psalmistgrupper är bisatserna i minoritet som det framgår
av tabell 18. Den minsta andelen representeras av 1900-talisterna vilkas samman-
lagda andel är 27,8 % (tab. 24). För denna grupps del är alltså huvudsatserna tydli-
gast dominerande; 1800- och 1700-talisterna har större intresse för bisatser. 1700-
talisterna kommer med nästan fyra procentenheter efter 1800-talisterna. Av de
enskilda psalmisterna är Hallqvist sparsammast med bisatser med 14,7 procents
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andel av alla satser, medan Eklund med sina 40,1 procentenheter är rundligast.
Granskar man 1900-talisternas jämförelsegrupp kan det konstateras att Melin och
Bexell och i synnerhet Lindgren är ekonomiska med sitt bruk av bisatser.

8.5 Satser / mening

Tabell 19 ovan visar att antalet satser / mening hos de aktuella författarna varierar
mellan 1,6 och 2,5. Grovt taget kan man säga att meningarna i medeltal har två sat-
ser. Jämför man författargrupperna med varandra konstateras det att 1900-talister-
nas satsantal per mening i genomsnitt är minst och 1700-talisternas motsvarande
siffra störst. Meningarna håller alltså på att bli kortare. Även här är det yrkespoe-
terna som leder: Både Runeberg och Setterlind har ett medeltal på 2,5 satser per
mening, medan Franzén med 2,3 blir något efter Ödmann som av 1700-talisterna
har det största medeltalet. Det minsta antalet satser per mening har Hallqvist,
endast 1,6, vilket innebär att nästan varannan mening i hennes psalmer utgörs av
en enda sats. I 1900-talisternas jämförelsegrupp är Lindgrens satsantal per mening
ännu mindre, bara 1,1. Medeltalet av 1900-talisternas jämförelsegrupp stämmer
överens med medeltalet av den egentliga gruppen. Det är att lägga märke till att
psalmisterna i jämförelsegruppen är födda mellan 1922 och 1950, medan Frosten-
son och Hartman är födda 1906 och Hallqvist 1914.

8.6 Ord / mening

Ord-, sats- och meningslängden i finskan har forskats av Niemikorpi (Niemikorpi
1991). Då finskan och svenskan dock representerar helt olika språkfamiljer anser
jag att Niemikorpis resultat inte är jämförbara med mitt material. För svenskans
del har en mindre forskning angående meningslängden i elevtexter från standard-
prov genomförts av Olevard (Olevard 1999). Denna forskning diskuterar jag när-
mare nedan.

Vid betraktande av antalet ord per mening märker man att 1900-talisterna mar-
kant har de kortaste meningarna med medeltal på 11,3 ord. Ingen av de tre som hör
till den egentliga analysen överstiger tolv ords gräns. I jämförelsegruppen finns
fyra med under tio ords medeltal. Även till ordantalet är Lindgrens meningar kor-
tast, endast 6,1 ord. Men där finns också Setterlind med t o m 16,5 ord per mening
i genomsnitt. 1800-talisterna leder 1700-talisterna med ett genomsnittligt ords för-
språng. Igen är det yrkespoeterna Runeberg och Setterlind som står på toppen.
Bland 1700-talisterna har Franzén de kortaste meningarna med 14,1 ords medeltal.
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Trenden för psalmister visar sig tydligt vara att man strävar efter kortare meningar
och därmed enklare språk. I detta avseende följer psalmspråket den allmänna
utvecklingen i språket, för såväl satser som meningar har med tiden blivit kortare
(Sorvali 1991, 103). Enligt Björnssons undersökning på 1960-talet (Björnsson
1968, 210) är den genomsnittliga meningslängden i lätt text 10,3 ord och genom-
snittet för medelsvår text 16 ord per mening. Efter denna måttstock producerar
psalmister mestadels lätta eller mycket lätta texter. Det är endast Ödmann, Rune-
berg och Setterlind som med avseende på meningslängden når upp till medelsvår
text. För textens läsbarhethet har Björnsson dock en del andra kriterier som inte
ingår i min undersökning. Angående textens läsbarhet betonar Gunnarsson (Gun-
narsson 1982, 80-81) skillnaden mellan ytlig förståelse och begriplighet. Det är
inte heller självklart att korta meningar alltid resulterar i lätt text. Platzack (Plat-
zack 1974, 112) har hävdat att en text med många korta meningar av rytmiska skäl
kan vara svår att läsa. För psalmernas del är detta inte någon väsentlighet, för en
psalmstrof hinner aldrig ha så många meningar att rytmen störs. Olevards (1999)
rapport angående elevtexter från standardproven för skolor åren 1987 och 1996
visar att det genomsnittliga totalantalet ord år 1987 var 12,5 och 1996 12,3. Skill-
naden är inte stor. Olevard påpekar att eleverna ofta skriver långa meningar för att
de inte kan tillämpa interpunktion på ett korrekt sätt (Olevard 1999, 11).

8.7 Förhållande mellan huvudsats och bisats

Det är inte enbart andelen av huvud- och bisatser av alla satserna i en mening som
beskriver texten. Förhållandet mellan huvud- och bisats presenterar Sorvali som
komplexitetsmarkör (Sorvali 1991, 104) som räknas ut så att man dividerar antalet
huvudsatser med antalet bisatser. Denna markör tolkas så att ju högre den är, desto
enklare är texten. Ju färre huvudsatser texten har, desto lägre blir siffran. En låg
siffra vittnar alltså om en mera komplex text (Sorvali 1991, 104).

Enligt den ovannämnda principen är 1900-talisternas psalmtexter i genomsnitt
mest lättlästa med en markör på 2,6. På deras ändå relativt låga markör inverkar
Frostensons stora andel av stoffet med nästan 2000 ord flera än Hallqvists och
Hartmans sammanlagda ordantal. Hartman och Frostenson kunde kanske anses
höra till ett äldre psalmistsläkte; den senare har ju åtta psalmer redan i 1937 års
psalmbok. Hallqvist för sin del har den absolut högsta markören på 5,8 med psal-
mer utan en enda bisats (PSB 1986: 21, 41, 592, 613), vilket vid sidan av det var-
dagsnära ordvalet gör dem lätta att uppfatta redan vid första bekantskapen: ”Och
barnen, de sprang från sitt hopprep, / från fästning av lera och strå, / och mam-
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morna trängdes kring Jesus, / på armen de bar sina små” (PSB 1986, 41: 2). Höga
markörsiffror i jämförelsegruppen har Bexell, 5,8, Melin 8,1 och Lindgren hela
63,0. Av 1700-talisterna har Ödmann den lägsta markören, 1,5. Det är han i sin
grupp som också har det största antalet satser och ord per mening. För att så
beskaffade psalmer innehållsligt öppnar sig för mottagaren krävs det flera gångers
genomläsning eller – lyssnande och därmed ingående fördjupning i språket i dik-
ten. Anmärkningsvärt är att Wallin som skriver rätt så långa meningar med 2,2 sat-
ser och 14,7 ord i medeltal ändå har en komplexitetsmarkör på 2,6 som motsvarar
1900-talisternas medeltal.

Vill man på grund av de använda indikatorerna avslöja svår- och lättlästa psal-
mister kan man konstatera att 1900-talisten Lindgren med sina korta meningar och
höga komplexitetsmarkör representerar den absoluta toppen för textens enkelhet.
Som ett exempel på hans text må citeras en strof ur psalm 96: ”Forma mig för ditt
rike. / Uppväck mig, ge mig liv. / Tag mig nu in i din lydnad. / Herre förvandla
mig” (PSB 1986, 96: 2). Den andra ytterligheten företräds av Ödmann vars
meningar i medeltal består av 2,4 satser med 16,9 ord i medeltal och vars komplex-
itetsmarkör är 1,5. Efter ett första läsande begriper man knappast innehållet i
Ödmanns strof ”Du, då våld och list bereder, Dygdens undergång och fall, Ond-
skan till det målet leder, Där dess bölja stanna skall. Du, då dygdens vänner bäva,
Med osynlig hand förstör Farorna, som kring dem sväva, Och till lugn dem åter-
för” (PSB 1819, 8; 4). Överraskande är också att det bakom Runebergs flytande
psalmstil finns meningar med i medeltal 2,5 satser och 18,4 ord samt en komplexi-
tetsmarkör på 1,9.

Komplexitetsmarkören huvudsats per bisats kan mötas bunden i ett större
sammanhang. Sorvali hänvisar till den tyska Piepers (Pieper 1979) undersökning
(Sorvali 1991, 105). Räknat efter Piepers frekvenssiffror är markören för lagtexter
0,95, för vetenskaplig text 1,62, text i sportreferat 3,20 och text i romandialog 3,56
(Pieper 1979, 97). I jämförelse med ovannämnda tal placerar sig den svenska
psalmdiktningen sällan under siffran för vetenskaplig text (Ödmann och Eklund),
något oftare över siffran för romandialog (Hallqvist, Eggehorn, Bexell, Lindgren,
Melin).

8.8 Sammanfattning

Den syntaktiska analysen av nio psalmförfattares texter från 1700-, 1800- och
1900-talen som jag ovan diskuterat avslöjar inte de enskilda psalmernas väsen. I
analysen har jag velat ge en helhetsbild av den syntaktiska verkligheten å ena sidan
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i de aktuella diktarnas psalmer och å andra sidan i de generationers psalmdiktning
som dessa författare representerar.

Då utgångspunkten för hela mitt arbete varit att redogöra för om den nya psal-
men verkligen når lättare dagens psalmbrukare än den gamla anser jag att denna
kvantitativa analys för sin del ger ett jakande svar på frågan. Syntaktiskt är den nya
psalmen lättfattligare och därmed vardagsvänligare än den gamla psalmen.

Antalet satser och i synnerhet antalet ord per mening är mindre hos 1900-talis-
ter än hos de tidigare författarna. Enligt denna undersökning förefaller det så att
antalet satser per mening blir mindre ju närmare nuet vi hinner. Med avseende på
antalet ord per mening konstaterar man att 1800-talisterna dock är mångordigare
än 1700-talisterna. Bisatsernas andel av alla satser är likaså minst hos 1900-talis-
terna och störst hos 1800-talisterna. Enligt komplexitetsmarkören huvudsats per
bisats är texten hos 1900-talisterna på det hela taget enklast och hos 1800-talis-
terna mest komplicerad. Skillnaderna mellan grupperna är inte stora. De enskilda
psalmisterna emellan varierar siffrorna emellertid avsevärt.
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9 Sammanfattning
Kapitlen 3–8 ovan är försedda med var sin korta sammanfattning. I detta kapitel
skall jag avslutningsvis ge översikt av resultaten i mitt arbete. Det ursprungliga
syftet med min avhandling var att jämföra vissa grammatiska och semantiska
omständigheter i de svenska psalmböckerna från åren 1937 och 1986 för att
besvara frågan om den nya psalmen för psalmbrukarna är tillgängligare än den
gamla.

Allt efter som arbetet fortskred fick det dock nya dimensioner. Uppmärksam-
heten riktades allt mera vid psalmens vardagsvänlighet och identifikationspoten-
tial, alltså dess lättillgänglighet och dess förmåga att få psalmbrukaren att känna
igen sig själv i dess budskap. Rätt snart blev det också klart att det var meningsfullt
att materialet också omfattade 1819 års psalmbok.

Föremål för undersökningen har varit tre svenska författargrupper: från 1819
års psalmbok (PSB 1819) sju som är födda på 1700-talet, från 1937 års psalmbok
(PSB 1937) tretton som är födda på 1800-talet samt från 1986 års psalmbok (PSB
1986) alla de tjugoåtta som är födda på 1900-talet, sammanlagt 48 psalmförfattare.
Av de sju 1700-talisterna behandlas Wallin som en grupp för sig. Arbetet gäller
endast författarnas originalpsalmer, inga översättningar eller bearbetningar även
om den kategoriska avgränsningen lämnar utanför materialet en del för allmänhe-
ten kära och nära psalmer.

Undersökningsmaterialet har insamlats och analyserats systematiskt. Efter
hand som materialinsamlandet har skridit fram har metoden blivit induktiv. Forsk-
ningsgreppet är kvalitativt. För att stöda den kvalitativa behandlingen har materia-
let i kapitlen 3, 4, 5 och 8 kvantifierats. I kapitel 2 är metoden deskriptiv. 

Sina tidigaste anor har den evangeliska psalmen i Gamla testamentet. Även
vissa lovsånger ur Nya testamentet hör till urkristen gudstjänstmusik. Under den
katolska medeltiden hade församlingssången inte samma ställning som efter refor-
mationen. Dock ingår även i den nyaste psalmboken arv från medeltiden. Det var
alltså reformationen som gav församlingen möjlighet att delta i psalmsång. Den
svenska psalmboken hade sin blygsamma början i de två psalmer som ingick i
1529 års handbok. Det var de två Uppsalapsalmböckerna från åren 1621 och 1645
som utgjorde de första försöken till en officiell svensk psalmbok, men den första
riktiga svenska psalmboken (PSB 1695) lät vänta sig ända till 1695.

Den gamla psalmboken sjöngs i över ett hundra år tills Wallins psalmbok år
1819 togs i bruk. Sitt namn fick denna psalmbok efter sin främsta upphovsman J.
O. Wallin vars original, översättningar och bearbetningar utgör tre femtedelar av
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alla psalmerna i boken. Antalet Wallins originalpsalmer i PSB 1819 är 140. Wal-
lins akademiska psalmbok blev dock aldrig en hela folkets psalmbok. Dess svag-
het var att den nonchalerade den uppspirande, levande väckelsens behov. Därför
var det naturligt att man redan vid mitten av 1800-talet började framföra krav på
revisionen av psalmboken. Dessa krav ledde först till 1921 års tilläggsdel och
senare år 1937 till en reviderad psalmbok (PSB 1937). 

När 1937 års psalmbok kom till var den föråldrad både till språket och till
innehållet. Dessa brister tillsammans med den internationella vågen för en ny and-
lig sång resulterade i att man på allvar satte i gång med att få till stånd en ny psalm-
bok. Denna psalmbok inför det nya årtusendet borde såväl till uttrycket som till
stoffet tjäna den nya tidens språkliga krav, de rådande samhällsförhållandena, den
utvidgade världen och de kristnas gemenskap. Den nya psalmboken antogs av
Kyrkomötet 1986.

Vad de behandlade psalmisternas personer gäller kan man lägga märke till att
den äldsta generationen endast bestod av män och med undantag av Geijer var alla
teologer. Av den yngsta psalmistgruppen utgörs tredjedelen av personer som inte
är teologer och en fjärdedel av kvinnor. Biskopar har alltid varit ivrigt med om
psalmarbetet. Av alla de 48 psalmister som ingår i materialet är endast fyra fin-
landssvenskar, dvs Franzén, Runeberg, Topelius och Renvall.

Då mitt intresse för psalmens vardagsvänlighet väcktes var det först adjekti-
vens mångfald som jag började misstänka för texternas vardagsfrämlingskap, och
min förhandsuppfattning bildade jag på grund av min erfarenhet av 1937 års
psalmbok. Som adjektiv betraktar jag även particip då de har adjektivisk funktion.
För varje aktuell psalmist har räknats totalantalet adjektiv och grafiska ord i deras
psalmer samt adjektivens procentuella andel av textmassan. Det visade sig att
1800-talisternas bruk av adjektiv är ymnigast, 7,7 % av ordmassan, 1700-talister-
nas motsvarande siffra är 6,3 % och 1900-talisternas lägst, 4,8 %. Wallin som i
hela materialet utgör sin egen grupp använder 7,9 % adjektiv av alla orden i hans
psalmer. Mot den moderna tiden har adjektiven blivit färre. Detta stöder grundhy-
potesen om adjektivens mindre dominerande roll hos de yngre psalmisterna, dock
inte i den mån jag hade väntat. Ingen av de behandlade grupperna når heller över 8
% vilken siffra visar adjektivens genomsnittliga andel av alla löpande orden i
dagstidningsprosan. 

Utom adjektivens allmänna förekomst hos psalmister har även toppadjektiven
registrerats. Det visade sig att de oftast förekommande adjektiven hos Wallin och
de övriga 1700-talisterna samt 1800-talisterna är evig, god och helig. Alla dessa
adjektiv är belagda även på 1900-talisternas ”tio-i-toppen”-lista fast inte i lika
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självskriven ledarställning. Andelen av ”tio-i-toppen”-adjektiven av alla adjekti-
ven är störst hos 1700-talisterna och minst hos 1900-talisterna. Andelen av de tre
mest använda adjektiven är även den störst hos 1700-talisterna, och minst hos
1900-talisterna. Den äldsta psalmistgruppen nöjer sig sålunda med färre enskilda
adjektiv än vår tids psalmister.

Hos alla författargrupperna förekommer toppadjektiven i de funktioner som
nämnts ovan i avsnitt 3.1. Ofta används de klicheartat och nedärvt. Psalmernas
favoritadjektiv är till betydelsen positiva eller neutrala. Alla är en- eller tvåstaviga.
Vad de i psalmer förekommande adjektiven över huvud angår är sammansatta
adjektiv sällsynta hos 1900- och 1800-talisterna, men förekommer oftare hos
1700-talisterna, i synnerhet hos Wallin. Färgadjektiven hör inte till psalmernas lex-
ikala sedvanligheter även om tänkbara innehållsliga ramer för deras närvaro finns t
ex i samband med naturskildringar. Oftast förekommer de i 1900-talstexter.

För vissa författares del har jag gjort en jämförelse om deras bruk av adjektiv å
ena sidan i psalmer, å andra sidan i deras övriga produktion. Till jämförelsemate-
rial har jag för de aktuella nio författarna valt prov på deras poesi som till ordmas-
san ungefärligen motsvarar ordantalet i deras psalmer i materialet och som det
varit möjligt att ha tillgång till. I detta sammanhang gäller det författarna Franzén,
Hedborn, Wallin, Beskow, Nilsson, Runeberg, Frostenson, Hallqvist och Setter-
lind. 

Materialet visar att alla de behandlade författarna använder flera adjektiv i sin
övriga produktion än i psalmer. I synnerhet de äldsta psalmisterna med undantag
av Franzén har till stor del samma förråd adjektiv i psalmer och i sin övriga pro-
duktion. Å andra sidan finns det författare vars favoriter i psalmer och övrig pro-
duktion är mindre identiska. Sådana författare vid sidan av Franzén är Beskow och
Hallqvist. De vanligaste psalmfavoriterna evig, god och helig förekommer i nästan
alla de aktuella författarnas psalmer. God och evig är båda uteslutna två gånger.
Hos en del av dessa författare är andelen av toppadjektiven i psalmer synnerligen
stor. Sålunda består över 40 % av Beskows, Runebergs och Hallqvists adjektiv i
psalmer av ”tio-i-toppen”-adjektiven. I författarnas övriga produktion spelar färg-
adjektiven en större roll än i deras psalmer.

Det i psalmspråket vanliga bruket av o- och ack-interjektionerna var ett drag
som fick mig att söka det vardagsfrämmande i kyrkovisor. Interjektioner behand-
las i mitt arbete i känslouttryckande och i informerande funktion. De föregående
har ofta uppmanande innehåll.

De vanligaste känslouttryckande interjektionerna i materialet är o och ack som
i psalmer ofta blir uttryck för olika slags känslo- eller viljelägen som till exempel
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tacksamhet eller ånger, uppmaning eller förebråelse. Tilltal och bön är vanliga
underlag för utropen. Vid sidan av o och ack finns det några mera sällan förekom-
mande känslouttryckande utropsord som ve och o ve. Den nya psalmen har antagit
en i psalmspråket överraskande nykomling: hurra. Interjektioner som har sin här-
komst i andra ordklasser som halleluja eller kyrie eleison och se förekommer
begränsat i mitt material. De informerande interjektionerna hos de behandlade för-
fattarna utgörs huvudsakligen av svarsorden ja, jo och nej samt det skönlitterära
hell.

Av materialet framgår att bruket av interjektioner under århundradenas lopp
minskat, men inte tillnärmelsevis i den mån jag väntat. Det enligt min mening mest
tillgjort låtande ack har dock i 1900-talspsalmen en nästan obefintlig roll. Att ett
utrop som o finns med i vår tids psalm kan delvis förklaras med att det utgör en
användbar kompletterande stavelse då man skriver text till en färdig melodi.

I semantiskt avseende diskuterar jag i detta arbete två olika ordgrupper, sub-
stantiv som ingår i det religiösa språket och naturbetecknande substantiv. Som reli-
giösa texter innehåller psalmer ord som för många psalmbrukare kan förefalla
främmande eller diffusa. Genom att delvis tillämpa den amerikanska sociologen
Charles Glocks (1966) indelning av det religiösa engagemanget in i fem dimensio-
ner har jag för att behärska mitt material indelat det i sex helheter.

Ord som uttrycker religiöst beteende avser den rituella sidan av ens religiösa
engagemang, deltagandet i gudstjänster och nattvardsfirande samt det privata tros-
livet som bön och bibelläsning. I denna grupp är det bön som oftast förekommer i
psalmer. Ordet gudstjänst har inget belägg i betydelsen ”lokalförsamling”. Sakra-
ment i och för sig har ett belägg, men dop och nattvard med sina omskrivningar är
vanliga i psalmer. Sakramentbetecknande ord används även i stilfigurer.

Ord som uttrycker religionens fysiska kännetecken består av benämningar på
anläggningar och utrustning. Av de förra är kyrka och tempel vanligast. Äldre psal-
mister använder även synonymer som tempelgård, helgedom, helga gårdar och
Herrens hus. Kyrka, tempel och helgedom förekommer även i symbolisk bety-
delse. Till anläggningar har jag räknat även korset. Som centralt kristet begrepp
har det flera belägg såväl i konkret som i bildlig betydelse. Beteckningar på kyrk-
lig utrustning är få och utgörs huvudsakligen av altare.

Ord som uttrycker den kyrkliga apparaturen består av beteckningar på ämbete
och organisation, kyrkans högtider samt ordet. Präst förekommer i materialet en
gång. Församling betecknar vanligen den kristna kyrkan. Fast kyrkans högtider i
psalmböcker ägnats sina speciella avdelningar är deras namn sällsynta i psalm-
böckerna. Högtiderna jul, advent och pingst har var sin psalmförfattare som använ-
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der dem en eller ett par gånger. Den oftast belagda festen är påsk. Söndag ersätts
regelbundet av sabbat. Ordet representeras i materialet av bibel en gång, av skrift
en annan. Vanligare är evangelium. Psalm som sådan och i sammansättningar har
ett tiotal förekomster i materialet. Själva begreppet ord hör till de vanligaste sub-
stantiven i psalmer. I huvudsak innebär det Guds vilja och avsikt för människan,
men det tyder också på inkarnationen som den skildras i Johannes evangelium.
Nära besläktat med ord är bud som i psalmer betecknar såväl Guds tio bud som det
kristna budskapet.

Ord som uttrycker religiösa upplevelser utgörs i psalmer av himmelska varel-
ser. Främst gäller det änglar, keruber och serafer. Det onda, satan, har i mitt mate-
rial endast två belägg. Den nya psalmen ersätter satan med demon och djävul.

De flesta personbeteckningar i psalmer har bibliskt ursprung. Mestadels är de
yrkes- och statusbeteckningar som publikan, profet och apostel, men också benäm-
ningar av tillfälligare slag som syndare är belagda. Bibliskt ursprung har även
samarit. Varken kristen eller hedning är vanlig i psalmer. De flesta beläggen på
kristen förekommer hos Wallin. Psalmister har inte glömt martyrer och helgon.
Syndare som föremål för Jesus kärlek har sin feminina motsvarighet synderska i
psalmer som har sitt motiv i bibelberättelser. Som arv från tidigare psalmistgenera-
tioner gynnar 1700-talisterna sammansättningen syndaträl.

Valet av ord som uttrycker religionens ideologiska innehåll har gjorts med
hjälp av Göran och Martin Gellerstams frekvensordbok Ord och fras i psalmboken
(1977). I princip gäller det de tio vanligaste orden som hör till religionens ideolo-
giska innehåll. I vissa fall har jag gjort avvikelser. Ord som behandlats tidigare i
kapitel 6 har utelämnats. Ord som förekommer oftast som egennamn som ande
och herre har inte behandlats. Hjärta, själ och värld hör i frekvensordningen till de
tio vanligaste, men har utmönstrats på grund av att de sällan har rent religiös bety-
delse. Det vanligaste ordet med ideologisk betydelse är nåd med 545 belägg i frek-
vensordlistan. Det förekommer hos alla psalmistgrupper, men är tydligt sällsyntast
hos den yngsta psalmistgenerationen. Det förekommer ofta i sammansättningar.
Ett till innehållet bekantare och ljusare substantiv i denna kategori är himmel,
målet för en kristens levnad. Det kan stå som synonym till Gud. Det finns åtskil-
liga sammansättningar med himmel. Synd och skuld används synonymt fast skuld
verkar ha mildare klang. Synd hör inte till 1900-talisternas favoriter. Det ingår ofta
i sammansättningar och stilfigurer. Tro som religionernas grundbegrepp förekom-
mer hos alla psalmistgrupperna. Det betyder i psalmer själva tron, trons innehåll
samt förhållandet ”att tro”. Rike syftar i psalmer på Guds rike. Vissa psalmister
talar även om Sonens rike. Sammansättningar med himmel är vanliga. Salighet
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innebär den största lycka man kan ha. I psalmer har det ofta eskatologisk dimen-
sion. Huvudsakligen hör salighet hemma i 1700-talspsalmen. Evighet förenat med
i används i psalmer ofta som synonym till evigt. Med evighet avses Guds tid som
beskrivs både som ryslig och som härlig. Barmhärtighet är den sida av Guds god-
het som avslöjas i Kristus gärning. Även detta ord är vanligast hos 1700-talisterna.
Också kött är mestadels ett 1700-talsord i psalmer med de flesta belägg hos Wallin.
Kött hänvisar till den mänskliga naturens svaghet samt människans syndiga natur.
Frälsning används av alla psalmistgrupperna. Dess innehåll tyder på räddning
undan synden genom Jesus försoningsverk. 

Söker man i psalmer beröringspunkter med människans vardag så utgörs de av
den omgivande naturen som är närvarande för alla och alltid. Den talar Första tros-
artikeln om. Bruket av naturbetecknande substantiv i psalmer är överraskande
bibelbundet. Vidare kan man konstatera att psalmister gärna håller sig till allmänna
begrepp och undviker speciella artnamn. Sålunda är fåglar, blommor och träd de
vanligaste representanterna för den psalmistiska faunan och floran. I mitt material
är det endast i Oterdahls julpsalm som man möter en nordisk trädart, dvs gran.
Annars får man svalka sig i cedrars, palmers, oliv- och mullbärsfikonträds skugga.
Psalmblommor är bibliska liljor och rosor eller tistlar och törnen. Endast 1900-
talisten Hartman presenterar gårdsplanens starr, hundkäx och viol. Psalmernas få
speciella fågelarter utgörs av örn, duva och sparv som är kända från Bibeln. 1800-
talisten Söderberg har även svalan. Förvånansvärt är att friluftsmänniskan Rune-
berg låter en obestämd vattenfågel dyka i ”fjärdens klara bölja”. Fiskar är alltid fis-
kar, men däggdjuren är bättre kända. Lamm och får är självskrivna, likaså lejon
och mytiska drakar. De nordiska arterna representeras av varg, ulv, rådjur, älg och
lo. Orm, ett centralt element i frälsningshistorien har psalmister inte glömt. De
minsta i skapelsen företräds av myra, bi, fjäril, mask, kryp och kräk. Beteckningar
för naturlandskap utgör en betydande del av naturbeteckningarna i psalmer. Det
svenska landskapet presenterar sig i lundar, hedar, åkrar, ängar och fält, men även
öknar finns med. Vanligast är höga och våta ställen som berg, klippa, höjd och
kulle samt hav, flod, källa, bäck, fors och sjö. Det nordiska älv finns inte i materia-
let. Naturfenomen och himlakroppar hör till psalmisternas grundläggande ordför-
råd. Vind, storm, regn och snö upprepas genom århundraden. Solen och stjärnor
lyser ofta, månen mera sällan. Det kraftiga i naturen representeras av åska och
blixter. Äldre psalmister diktar om ljungeldslåge och tordönsljud. Nykomlingar i
1986 års psalmbok är världsalltet och Vintergatan.

Naturbeteckningarna förekommer i psalmer ofta i sin ursprungliga, konkreta
betydelse, men är vanliga också i åtskilliga stilistiska figurer. Jämförelser och lik-
200



nelser är allmännast hos äldre psalmister. Förkortade jämförelser, metaforer, är
vanliga i psalmer precis som i övrig poesi. Även dessa är allmännast hos 1700-
talisterna, men är inte helt främmande för yngre psalmister heller. I metaforer ingår
ofta naturbeteckning som huvudord till genitiv av typen nådens källa, dödens dal.
I synnerhet djur och växter används till att symbolisera olika slags egenskaper;
kraft och frihet med örn, det sköna och ljuvliga med ros. Många gånger utvidgas
metaforisk framställning till allegori. Övriga i psalmer förekommande stilfigurer
är apostrofering, besjälning, allusion, metonymi och antites.

För att komma underfund med psalmens syntaktiska lättillgänglighet har jag
för vissa författares del gjort en syntaktisk kvantitativ analys. De aktuella förfat-
tarna är Franzén, Wallin, Ödmann, Eklund, Liedgren, Runeberg, Frostenson, Hall-
qvist och Setterlind som i var sin författargrupp svarar för den största ordmassan.
Därtill granskar jag de ifrågavarande enheterna hos en jämförelsegrupp som
omfattar sex 1900-talister med minst tre psalmer i 1986 års psalmbok. Min analys
grundar sig i den analys Sorvali presenterat i Studier i översättningsvetenskap
(1991). Analysen gäller huvud- och bisatsernas procentuella andel av alla satser,
antalet satser och ord per mening samt förhållandet mellan huvudsats och bisats.
Att ange procentuellt huvudsatsernas dominans över meningarna hör inte till Sor-
valis (1991) analys. 

Hos varje analyserad psalmist är antalet huvudsatser större än antalet
meningar. Tar man hänsyn till huvudsatsernas andel av alla satser kan man lägga
märke till att den hos 1900-talister är tydligt störst, 72,2 %. Av 1800- och 1700-
talisternas satser utgör huvudsatserna ungefär två tredjedelar dock så att 1700-
talisterna leder med nästan fyra procentenheter. Den som mest undviker bisatser är
Hallqvist med bara 14,7 % av alla satser, medan Eklunds 40,1 % utgör den största
andelen av bisatser. Antalet satser per mening hos de olika psalmisterna varierar
mellan Hallqvists 1,6 och Runebergs 2,5. I genomsnitt är 1900-talisternas satsantal
per mening minst och 1700-talisternas störst. Betraktar man meningarnas längd
med avseende på antalet ord märker man att 1900-talisterna har de kortaste
meningarna. Ingen av dem, med undantag av Setterlind i jämförelsegruppen, stiger
över tolvordsgränsen. 1800-talisterna har i medeltal ett ord längre meningar än
1700-talisterna. I sin egen grupp är Runeberg mångordigast. Av 1700-talisterna har
Franzén i genomsnitt de kortaste meningarna. Förhållandet mellan huvudsats och
bisats, komplexitetsmarkören, räknas så att man dividerar antalet huvudsatser med
antalet bisatser. Ju högre markören är, desto enklare är texten. Av komplexitets-
markören att döma är 1900-talisternas psalmtexter mest lättlästa. Mest komplice-
rad text skriver 1800-talisterna. De lägsta markörerna har Eklund och Ödmann,
201



den högsta Hallqvist. Procenttalen som visar huvudsatsernas dominans över
meningarna vittnar om stora skillnader författarna emellan; siffrorna varierar mel-
lan 64,3 och 18,6. I jämförelsegruppen utgör Melins procenttal t o m 104,5. På
grund av de analyserade enheterna kan man fastställa att 1900-talisternas psalm-
text är enklast.
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10 Diskussion
Som jag i inledningen 1.1 konstaterat har jag haft för avsikt att undersöka vardags-
vänlighet i psalmer. Det är omöjligt att veta om vardagsvänlighet för mig och för
en avlägsen medfilosof från 1700-talet har samma innebörd. Dock anser jag att
kunskapsavståndet mellan 1700-talets högt lärda psalmistteologer och den tidens
svagt läskunniga psalmbrukare var större än avståndet mellan 1900-talspsalmister
av varierande utbildningsbakgrund och deras läskunniga psalmbrukare. I detta
avseende har de yngre författarna bättre möjligheter att möta den vardag deras
konsumenter lever i.

I samband med den senaste psalmbokens (PSB 1986) språkförnyelse talades
det om s k ordmystik. Man ansåg att ”en rad ord, sammanställda på ett visst sätt,
kan vara bärare av ett budskap, ett stämningsvärde eller en känsla av trygghet utan
att själva sakinnehållet är omedelbart tillgängligt eller intellektuellt analyserats av
mottagaren” (SOU 1981: 49, 45). För 1700- och 1800-talens psalmbrukare kunde
det i flera fall såväl i fråga om kerygma som i fråga om psalmer gälla ordmystik.
Även om språket inte alltid kunde begripas kunde psalmer ändå ha ett känslomäs-
sigt fungerande innehåll. Man var nöjd med den trygghet psalm och predikan gav.
Någon vardagsvänlighet krävde man inte.

I sammanfattningen ovan i kapitel 9 har jag konstaterat att resultaten av min
undersökning inte har motsvarat mina hypoteser om adjektivens och interjektio-
nernas behärskande roll i den äldre psalmen i den mån som jag väntat. Vad 1900-
talspsalmen gäller kan vardagsvänlighet enligt mina resultat spåras i vissa avseen-
den. Jämför man den nya psalmen med 1700- och 1800-talens kyrkovisa finns det
en tendens för adjektivens del att teologiskt laddade adjektiv, såsom from, helig
och salig minskat. Detta gör psalmen lättillgängligare för församlingen. Då vi
lever i en färgad tillvaro bidrar de få färgadjektiv som psalmister använder till att
göra psalmen vardagsvänligare. Färgadjektivens andel är i växande.

Som ovan konstaterats är skillnaden mellan bruket av interjektioner hos psal-
mister från olika århundraden obetydlig. Interjektionernas framträdande roll i vilka
psalmer som helst har visat sig vara ett misstag som eventuellt kan förklaras
genom att de sällan förekommer i de skrivna texter man dagligen har kontakt med,
olika slags sakprosa samt annan typ av vitterhet än poesi. Den enligt min mening
mest vardagsfrämmande interjektionen ack har i 1900-talspsalmen så gott som för-
svunnit från psalmlyriken. Utom försvinnandet av ack har den nya psalmens var-
dagsvänlighet, om än i en enda psalm, ökats med nykomlingen hurra (PSB 1986,
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612). Detta enskilda fall visar dock den moderna psalmens fördomsfrihet att anta
uttryck som traditionellt inte hör till psalmlyriken. 

Det är det religiösa språket som mest prövar psalmtexternas vardagsvänlighet.
Namnen på kyrkliga högtider är bekanta för alla. Behagliga föreställningar skapas
av himmel och änglar. Då kyrka byts ut mot tempel eller helgedom och söndag mot
sabbat blir stämningen högtidlig och vardagen avlägsnar sig. Mest vardagsfräm-
mande upplevs ord vars betydelse man inte riktigt begriper. T ex barmhärtighet,
frälsning och salighet som anknyter till religionens ideologiska innehåll är sådana
svåra ord. Man bör visst vara försiktig med ordet svår för att det alltid är fråga om
för vem texten är svår. På Liljestrands vis (Liljestrand 1987, 127) syftar jag på
genomsnittsläsare, i detta fall psalmbrukare som inte är teologiskt utbildade (se
avsnitt 1.1). 1900-talspsalmen visar större vardagsvänlighet genom att ord som
uttrycker religionens ideologiska innehåll blivit sällsyntare.

Naturord har dubbelroll i såväl de äldre som de yngre författarnas psalmer.
Dels används de i konkret betydelse i synnerhet till att beskriva Guds skapelse-
verk, storhet och allmakt. Men de ingår även i olika slags bilder. I båda fallen gäl-
ler det idenfikationspotential (Nisser 2005a, 19). Beteckningar på växter, djur, höj-
der, vattendrag, naturfenomen och himlakroppar har genom tiderna hört till män-
niskans närmaste lexikala verklighet. Självfallet utgör deras förekomst i psalmer, i
synnerhet då det gäller bekanta, inhemska arter och företeelser som i vissa 1900-
talspsalmer, en väsentlig del av psalmernas vardagsvänlighet.

Jämför man psalmer från å ena sidan 1700- och 1800-talen och å andra sidan
från 1900-talet visar mitt undersökningsmaterial att syntaxen förenklats. Meningar
med färre satser och ord samt högre komplexitetsmarkör är lättare att förstå redan
vid första bekantskap, en omständighet som innebär vardagsvänlighet. 

Nittonhundratalspsalmen har med avsikt (SOU 1985: 17 del 2, 69 f.) avstått
från motiv som anknyter till gårdagens liv i det agrara samhället. Som jag konsta-
terat i avsnitt 2.2.5 har den tagit hänsyn till olika slags förändringar Sverige sedan
1937 års psalmbok gått genom. I detta sammanhang vill jag hänvisa till enskilda
ord som inte behandlats i mitt arbete. I den nya psalmboken hittar man solidaritet
(PSB 1986, 602: 2), atom, (PSB 1986, 27: 1), bomber, (PSB 1986, 592: 1), rus-
ningstid (PSB 1986, 499: 3) och trafikens brus (PSB 1986, 499:4), ord som för
psalmen närmare nutidsmänniskan och hennes vardag.

Det hör till psalmens natur att den handlar om motiv och innehåll som inte kan
göras vardagliga. En total avsakralisering av språket i psalmer är inte möjlig och
inte heller någon förutsättning för vardagsvänlighet. Som jag i denna diskussion
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visat har 1900-talspsalmen dock upptäckt en rad utvägar för att avskaffa det var-
dagsfrämmande i psalmer.

I inledningen i avsnitt 1.1 framförde jag som min avsikt att huvudsakligen
behandla det språkliga. Under flera års sysslande med psalmer har även psalmens
sociala funktion börjat intressera mig. Avslutningsvis kommer jag med tankar om
psalm och psalmpraxis i allmänhet.

Översynen av de äldre psalmerna var ett omfattande arbete för 1969 års
psalmkommitté. Wallins bearbetningar skalades av och texternas ursprungliga
innehåll och stämning återkallades i ny språklig form (Nisser 2005b, 336). Enligt
SOU (1985: 17 del 2, 106) företräder dikten i psalmboken inte exklusivt en enskild
författare utan också den kyrka i vars psalmbok den ingår (se även 6.1). Det är för-
modligen denna princip som fått psalmkommittén att stympa t ex Alins (PSB
1937, 161), Nilssons (PSB 1937, 248) och Runebergs (PSB 1937, 492) psalmer.
För den sistnämndas del gäller det strofer i fosterlandspsalmen varmed något
karakteristiskt för Runeberg som psalmförfattare, tillit till Guds ord, utplånats.
Skulle Runeberg själv anse denna utplåning för vanställning som han 1876 ansåg
sina psalmers bearbetningar var (Östman 2003, 35)? Dessbättre är ”den dyra kle-
noden” dock bevarad i en annan psalm av Finlands nationalskald. I rättvisans
namn får man i detta sammanhang erinra om att den finlandssvenska 1986 års
psalmboken bemötte Bexells påskpsalm (PSB 1986, 155) ännu hårdare genom att
utelämna sista versen. I tredje strofen förtunnades det ideologiska innehållet med
att ersätta ”gläd dig som människa” med det intetsägande ”gläd dig, du människa”
(FsvPSB 1986, 103: 3).

En psalm utgör en enhetlig tankegång av vad dess författare vill säga. Därför
måste denna helhet respekteras. Av hänsyn till diktare borde psalmer därför vid
olika tillställningar inte serveras i godtyckliga bitar. Detta kunde celebranterna
bättre beakta när de planerar gudstjänster, i synnerhet som åtminstone de nya psal-
merna inte är alltför långa.

1969 års psalmkommitté arbetade i nära kontakt med det revisionsarbete som
samtidigt ägde rum i Finland. Det är beklagligt att samarbetet inte resulterat i ett
större antal gemensamma psalmer. Den finska 1986 års psalmbok har två psalmer
av Frostenson (FPSB 1986, 437 och 454) och Hartman (FPSB 1986, 166 och 251),
en av Bolander (FPSB 1986, 519), Thunberg (FPSB 1986, 565), Widmark (FPSB
1986, 178) och Zetterquist (FPSB 1986, 480), likaså endast en av Hallqvist (FPSB
1986, 135) men inga av Melin, Norberg eller Setterlind. I 1986 års svenska psalm-
bok i Finland finns det flera. Sverigefinnarnas psalmistiska behov har man tagit
hand om genom att 1986 års Den svenska psalmboken översatts till finska. Niilo
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Rauhalas eller Anna-Maija Raittilas psalmer söker man förgäves i den psalmbo-
ken. Är inte den gemensamma svensk-finska kyrkliga traditionen tillräckligt stark
eller den geografiska närheten tillräckligt intensiv för en rikare interaktion på psal-
mens område?

Psalmens uppgift är att föra vidare det kristna budskapet. Denna uppgift kan
manifesteras på ett utomordentligt sätt vid förrättningarna. En på tillräckligt enkelt
språk skriven, till ordförrådet vardagsnära psalm kan för församlingen avslöja det
som egentligen sker i ritualen då handbokens komplicerade terminologi inte låter
budskapet öppna sig (se på Littmarcks, Jonsons och Hellströms psalmer för dop,
nattvard och vigsel (PSB 1986, 384, 398, 85).

Som jag tidigare i avsnitt 2.3.1 konstaterat har en förändring ägt rum i psalm-
bokens författarkår sedan 1937. För det första är antalet personer utan teologisk
utbildning större så att en modern psalmist inte nödvändigtvis utmärks av teolo-
gisk belästhet. För det andra har de kvinnliga psalmisternas antal växt. Dessa
omständigheter har satt sina spår i psalmbokens karaktär. Den lärda expertisen har
inte skapat alltför stort avstånd mellan psalmister och psalmbrukare. Med kvinn-
liga författare har en viss mjukhet vunnit fotfäste i kyrkovisan; mammor (PSB
1986, 41 och 607) och hopprep (PSB 1986, 41) har bidragit till vardagsvänlighe-
tens atmosfär i psalmboken.

I avsnitt 1.1 har jag hänvisat till psalmbokens förändrade och försvagade ställ-
ning. Åren med den svenska kyrkovisan har ibland tvingat mig att tänka på dess
berättigande för en modern människa, men även dess möjligheter. I en tjugohund-
ratalsomgivning hör psalmens automatiska närvaro för de flesta till gårdagens
aktualiteter. Kunde en språkligt vardagsvänlig kyrkovisa bygga en kulturens bro
mellan församlingens målsättning och den från kyrklig tradition alienerade genera-
tionens andliga behov, sällan erkända, men måhända ändå befintliga?

Mina hypoteser angående adjektivens och interjektionernas överlägsna roll i
äldre psalmer har genom undersökningen inte fått tillräckligt övertygande stöd.
Ändå anser jag att 1900-talspsalmen med sin enklare sats-och meningsbyggnad
och med sitt mindre religiösa ordförråd i det språkliga avseendet är vardagsvänli-
gare än den äldre psalmen. Även till innehållet är den nya psalmen öppnare, mera
tillmötesgående och människonära. Inte minst för att den inte kännetecknas av den
för den äldre psalmen utmärkande normativa karaktären. 

I detta arbete har jag varit ute efter vardagsvänlighet i psalmer. Om den egen-
skapen respekteras kan man vänta sig förnyade psalmböcker för nya generationer.
Med avseende på vardagsvänligheten är psalmboksarbetet en oändlig process.
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